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( A . e t A . ) BIJ D E P L A A T . 

Het ontwerp van een heerenhuis , bij dit nommer 
gevoegd, was bestemd , te worden gebouwd ter ver
vanging van twee te sloopen perceelen, gelegen op de 
Keizersgracht, Zuidzijde, tusschen de Reguliersgracht 
en Utrechtschestraat, te Amsterdam. 

De gevel aan dc straatzijde heeft 8.55 M . en aan 
de tuinzijde 6.80 M . breedte, terwijl het perceel op 
een diepte van 25.75 M . is ontworpen. Bij de indee
ling der plans is natuurlijk zooveel mogelijk aan de 
wenschen van den bouwheer tegemoet gekomen. 

Het benedengedeelte van den voorgevel zou worden 
uitgevoerd in witte zandsteen met een basement van 
Escaussijnsche hardsteen; het bovendeel van den gevel 
in kleurige baksteen , afgewisseld met banden en lijs
ten , de vensters versierd met archivolten, enz., alles 
van witte zandsteen. De kosten van den bouw wa
ren geraamd op ± / 50,000. 

J A N S P R I N G E R , 

architect. 

(A. et A . ) D E B O U W S T O F F E N D E R R O M E I N E N . 
Over de bouwwijze der Romeinen bestaan vele wer

ken, die, althans wat de bouwstijlen betreft, slechts 
weinig te wenschen overlaten. De constructicwijzen 
en de bouwstoffen worden daarin meestal buiten be
schouwing gelaten, en het is uit dien hoofde niet on
gepast, indien wij hieromtrent in eenige beschouwin
gen treden, waartoe de jongste onderzoekingen, o. a. 
die van Josef Duem, ons de stof leverden. 

Reeds Vitruvius schrijft in zijn zesde boek, dat de 
bouwmaterialen, door de Romeinen gebruikt, afwissel
den alnaargelang van de plaatsen, waar de bouwwer
ken gesticht werden. Vandaar dan ook, dat de meest 
verschillende steensoorten door de Romeinen gebezigd 
werden. Vitruvius kent natuurlijke steen van meerdere 
of mindere vastheid, die meestal in open groeven ge
wonnen werd. 

De zachte soorten kon men in groote blokken ver
krijgen en waren gemakkelijk te bewerken; in de 

open lucht verweerden zij spoedig, maar, indien zij niet 
aan de lucht waren blootgesteld, konden zij een groote 
belasting zonder gevaar dragen. Vitruvius raadt aan, 
ze in den zomer uit de groeve te halen en ze dan 
twee jaren behoorlijk afgedekt te laten liggen. Blokken, 
die dan gebreken vertoonden , konden als breuksteen 
in de fundeering en de onbeschadigde voor den bo
venbouw gebruikt worden. 

Vitruvius telt onder de zachte stecnen de roodachtige 
tufsteensoorten van Cervaretta en die van Albano, die 
grijsachtig groen van kleur is, voorts de roode en zwarte 
tufsteen uit Campanië en de witte tufsteen uit Umbrië. 

Plinius spreekt ook nog van. een witte steensoort, 
uit België afkomstig, die men als hout bewerken kon; 
deze steen noemen wij thans Savonnièresteen. Strabo 
vermeldt, dat het grootste gedeelte van Rome gebouwd 
was van roode steen uit Gabies 

Harder dan de totdusver genoemde steensoorten is 
de Tiburtijner steen, thans Travertin genaamd , een 
geelachtig witte kalksteen, die thans nog te Rome 
gebruikt wordt en waarvan o. a. het Colosseum ge
bouwd is. De duurzaamheid van deze steen blijkt 
wel het beste daaruit, dat vele der gebouwen, waarbij 
zij aangewend werd, reeds meer dan tweeduizend jaren 
gestaan hebben. Vitruvius zegt van deze steen, dat 
zij niet verweert, een groote belasting dragen kan, doch 
niet tegen vuur bestand is. 

Van ongeveer dezelfde hardheid was ook de Anici-
nische steen, die bij Tarquinii gebroken werd en waar
van Vitruvius zegt, dat noch de tand des tijds, noch 
het vuur haar verwoesten kon. 

Pisa en Luna leverde een witte kalksteen, die in 
groote blokken te verkrijgen was en over zee gemak
kelijk naar Rome kon vervoerd worden , daar de steen
groeven dicht aan het strand lagen. De monumentale 
bouwwerken te Rome zijn dan ook dikwijls, althans 
gedeeltelijk, van deze steen gebouwd. Men wendde 
namelijk voor het bekleeden der muren dikwijls wit of 
gekleurd marmer aan. Het witte marmer was het 
Pentelische , het Hymettische en het Parische ; het ge
kleurde marmer kwam meest uit Afrika. Vooral on
der de Keizers werd veel van marmer gebruikgemaakt. 
Onder de zwarte marmersoorten werd vooral het Lu
cullische en Lydische gaarne aangewend, terwijl men 
geel marmer uit Numidië en Cappadocië, groen mar-

\ 
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mer uit Thessalië en Laconië, gevlekt marmer uit 
Thebe liet komen. 

De Romeinen kenden reeds de kunst van het po
lijsten en die van het zagen tot dunne platen. Deze 
marmerplaten werden om der zuinigheidswille tot het 
bekleeden van minkostbare materialen gebruikt. 

Het marmer behield ook in Italië zijn glans niet 
lang, als het aan de lucht was blootgesteld. De Ro
meinen wisten dit ook wel en bezigden daarom later 
meestal graniet, basalt of lava. 

Deuromlijstingen, zuilen , kapiteclen , vloeren, enz. 
werden veel uit graniet gemaakt (o. a. de zuilen van 
het Pantheon, die monolithen zijn). Selenit (Marien-
glas) werd gebruikt tot het afsluiten van lichtopcnin 
gen, daar deze steen, in dunne platen gespleten, 
licht doorlaat. Ook was nog een steen uit Cappadocië 
bekend, die doorschijnend en hard als marmer was. 
Een tempel te Rome, uit deze steen gebouwd, was 
dan ook bij dag, zelfs met gesloten deuren, helder 
verlicht. 

Behalve natuurlijke steen gebruikten de Romeinen 
ook baksteen. Deze baksteen was oorspronkelijk niet 
in het vuur gebakken , doch slechts aan de lucht ge
droogd , en het behoeft geen betoog, dat dit materiaal 
in een land, waar het af-en-toe flink kan regenen, 
niet zeer duurzaam is. Spoedig begonnen dan ook de 
Romeinen hun stecnen te bakken, en het was juist 
die gebakken steen, die hen tot het uitvoeren hunner 
kolossale gewelven instaat stelde. 

De Lydische baksteen was de meest voorkomende. 
Zij was 0.44 M . lang, 0.29 M . breed en 0,03 3 0 0 4 
M . dik Soms gebruikten de Romeinen ook steenen 
van 0.08 a 0.09 M . dikte. 

Vloertegels maakten dc Romeinen zoowel rechthoe
kig en vierkant als veelhoekig. Het ondervlak is dik
wijls met groeven voorzien, om de specie beter te 
doen houden. 

Holle steenen werden dikwijls gebruikt, om kanalen 
te verkrijgen daar, waar een verwarming door heete 
lucht noodig was, b.v in thermen of in rijke woon
huizen. Ook werd er wel gebruik van gemaakt om 
het optrekken van vocht in muren te voorkomen, en 
vervulden zij dus de rol van ons trasraam. Kleine 
stukjes gebakken steen gebruikte men tot het vervaar
digen van mozaiëken. 

De dakpannen heetten bij de Romeinen Tcgulac. 

Reeds de Grieken en Etruskers hadden dakpannen 
gekend , en de Romeinen namen ze onveranderd van 
hen over. Deze dakpannen waren langwerpig vierkant, 
en hadden aan beide zijden een opstaanden rand. De 
randen der pannen sloten dus aan elkander en daar
over werd dan een smallere halfcirkelvormig gebogen 
pan bij wijze van roef gelegd. Iedere pan werd door 
een spijker op het houten beschot of op de lat beves
tigd. De onderste dakpannen waren dikwijls versierd. 
Vorsten en pannen op de hoekkepers en in de killen 
werden afzonderlijk gevormd, zoodat een volkomen 
waterdicht dak verkregen kon worden. 

Om zoowel aan den rook een uitgang te verschaffen 
als om lucht en licht toe te laten, werden pannen ge
bezigd , die een opening hadden, waarboven zich een 
kapje bevond om het indringen van den regen te be
letten. Ook ziet men dikwijls pannen met openingen, 
die, blijkens de gevonden glasfragmenten, met een ge
goten glazen plaat zijn afgedekt geweest. De Romein-
sche dakpannen hebben steeds en relief of ingegroefd 
het stempel hunner vervaardigers. 

De Romeinen gebruikten bij hun bouwwerken in 
natuurlijke steen geen mortel, daar zij de steenen 
zeer juist passend op elkander werkten en, ter ver
binding, van ijzeren, met lood aangegoten doken ge

bruikmaakten. Bij baksteenmetselwcrk werd kalk, met 
zand en pouzzolanaarde gemengd, gebezigd. Deze mor
tel had een zeer groot bindend vermogen en kon 
ook met uitstekend gevolg bij waterwerken gebruikt 
worden. Reeds Vitruvius beveelt rivierzand boven 
zeezand aan , doch verlangt steeds, dat het zand scherp 
zij. Plinius geeft verschillende voorschriften voor 
mortels. 

Hout werd door de Romeinen evengoed als door 
ons gebruikt. In Pompcji heeft men noten-, eiken-, kas
tanje-, beuken- en dennenhout aangetroffen. Strabo ver
meldt het hout, uit Pisa afkomstig, dat door zijne bij -
zondere lengte uitmuntte. Vitruvius zegt, dat dennen, 
lorken, beuken, eiken, esschen, iepen, noten, populieren, 
linden, wilgen, cypressen, ceders enz. goed timmerhout 
geven. 

Dennenhout en lorkenhout worden door hem, om 
de groote elasticiteit, voor balken aangeraden; eiken
hout beveelt hij daarentegen voor stijlen aan. Vooral 
lorkenhout wordt door Vitruvius zeer geprezen. 

Plinius zegt, dat de houtsoorten, die een geur ver
spreiden, het duurzaamst zijn. Hij voert als bewijs aan 
het dak van den Diana-tempel te Ephese en de deu
ren van dien tempel, alles uit cederhout gemaakt, 
welk houtwerk na 400 jaren er nog als nieuw uitzag. 
Voorts wijst hij op het cederhout uit den Apollo-tem-
pel te Utica, dat reeds meer dan 1100 jaren bestaan had. 

Als tijd voor het vellen der boomen geven V i 
truvius en Plinius den winter aan, en zij achten het 
't beste, dit tusschen den 20**" en 3o s t L Ü van de 
maand te doen. daar zij meencn, dat de maan op de 
deugdzaamheid van het hout invloed uitoefent. Ook 
raden zij aan, eerst het sap uit de boomen te laten 
wegvloeien, eer men ze velt. Cato schrijft voor, geen 
hout te vellen met nat weer of bij vorst. Wij zien 
dus, dat de Romeinen ongeveer alle houtsoorten, die 
wij gebruiken, gekend hebben. 

Het ontbrak den Romeinen ook niet aan metalen. 
Behalve de edele metalen, kenden zij ijzer, lood, tin 
en koper. 

Het ijzer kwam van Elba , uit Spanje en uit Cappa
docië. Het werd gebruikt voor stangen, krammen, do
ken , haken , spijkers en slotenmakerswerk, terwijl men 
het ook bezigde tot het vervaardigen van werktuigen. 
Om het tegen roest te beveiligen bestreek men het 
met teer, loodwit of gips. Lood werd gebruikt voor 
het aangieten van ijzer, voorts tot het vervaardigen 
van waterleidingspijpen, die zoo deugdzaam zijn, dat 
zij thans nog dienen. Tin bezigde men tot het ver
tinnen van ijzeren vaatwerk, enz. 

Koper kwam voornamelijk uit Spanje en werd aan
gewend bij het gieten van brons. Behalve voor aller
lei huisraad werd brons gebruikt tot het vervaardigen 
van standbeelden, kapiteelen en andere sieraden, soms 
ook tot het maken van deuren of dakconstructies , zoo
als bij het Pantheon. Ook werden dikwijls bij prach
tige gebouwen dc daken door bronzen platen bedekt. 

Glas was reeds bij de Egyptenaren en bij de Assyriërs 
bekend, en glazen vaatwerk werd ook bij de Ro
meinen gebruikt. Dat echter, behalve dit huisraad, 
ook glazen platen vervaardigd werden, die tot het 
maken van vensters dienden, is door de opgravingen 
te Pompeji gebleken. Dat glasplaten ter grootte van 
0.70 bij 0.40 M . zijn gevonden is niet algemeen bekend. 
De chemische samenstelling van het antieke glas ver
schilt weinig met die van het tegenwoordige. 

Al s kleurstoffen kenden de Romeinen verschillende 
ook thans nog gebruikte natuurproducten. Vitruvius 
onderscheidt natuurlijke en kunstmatige verven. Tot de 
eerste rekent hij: oker, roodaard, berggroen, oper
ment, sandarak, vermiljoen, Armenisch blauw en i n -
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digo. Tot de laatsten: zwart, gebrande oker, loodwit, 
kopergroen, staalblauw en purper. Deze laatste kleur 
werd uit zeeschaaldieren gewonnen en was van zwart-
violet tot helderrood van tint. Reeds toen werd ver
miljoen vervalscht, en ook voor purper en indigo be
stonden surrogaten, 

Men ziet dus, dat de Romeinen ongeveer dezelfde 
hulpmiddelen bezaten als wij, al maakten zij van som
mige ervan, b v. van ijzer, niet zulk een uitgebreid 
gebruik als tegenwoordig geschiedt. Wij stellen ons 
voor, later het een en ander over de constructiewijzen 
der Romeinen mede te deelen. 

B E R I C H T . 
Aan heeren geabonneerden wordt in herinnering ge

bracht, dat de prijs van het weekblad / 2.25 per drie 
maanden bedraagt en daarover tegen het midden van 
elk kwartaal beschikt wordt. 

De abonnementsprijs voor het geheele jaar wordt 
tot zes gulden teruggebracht, als dit bedrag vóór den 
eersten Februari 1886, vrachtvrij en zonder eenige kor

ting hoegenaamd, wordt toegezonden aan de Adminis
tratie van De Opmerker te Arnhem. 

Afzonderlijke nommers zijn , voorzoover de voorraad 
strekt, steeds te bekomen bij de Administratie van De 
Opmcrkrrte Arnhem en bij den heer Joh. G. Stemler Czn., 
boekhandelaar in de Haarlemmerstraat, te Amsterdam. 
De prijs bedraagt 15 cent per nommer en 25 cent per 
plaat. 

Geabonneerden, die als buitenlid tot het Genootschap 
Architectura et Amicitia willen toetreden, wordt in 
hun belang verzocht, daarvan ten spoedigste kennis te 
geven aan den Secretaris Th. G . Strengers, Ooster
doksluis te Amsterdam. Zij betalen eene jaarlijksche 
contributie van ƒ 7 . 5 0 , ontvangen De Opmerker gratis 
en kunnen het plaatwerk De Bouwmeester voor zes 

gulden per jaargang bekomen. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 

Korte beschrijving der groote vaste spoorweg
bruggen in Nederland door Jhr. P. H . A . Mar
tini Buijs en A . W . Th. Koek , ingenieurs bij 
den aanleg van Staatsspoorwegen , met een voor
woord van N . Th. Michaëlis , directeur voor de 
spoorwegen. — Uitgave van A . Eeltjes te Rotter
dam; een deel roijaal 8" met een kaartje en een 
atlas van 18 platen. 

Het was eene goede gedachte om de teekeningen 
der achttien groote spoorwegbruggen , waarop ons land 
bogen kan, in één atlas bij elkander te brengen. Achter
eenvolgens worden de bruggen te Westervoort, Zwolle, 
Zutfen, Venloo, Kuilenburg, Bommel, Crevecocur, 
Moerdijk, Dordrecht, Gennep, Ravestein , Rotterdam, 
Fijenoord, Arnhem, Nijmegen, Heumen, Reenen 
en bij Baanhoek behandeld; behalve de afbeeldingen, 
treft men eene beschrijving aan van de wijze, waarop 
brugpijlers en landhoofden zijn gefundeerd, van de 
samenstelling van den bovenbouw en gedetailleerde op
gaven van de hoeveelheden der verschillende mate
rialen , die aan ieder der bruggen zijn verwerkt met 
de noodige opgaven omtrent de kosten zoowel van den 
onder- als den bovenbouw. 

Uit de bovengenoemde opsomming der bruggen, die 
in dit boekwerk behandeld worden , blijkt dat de chro
nologische volgorde is in het oog gehouden en daar

door juist komen de vorderingen, in de laatste jaren 
op het gebied van brugbouw gemaakt, des te sterker 
uit. Bij elke brug is eene opgave gevoegd van de 
namen der ingenieurs, die ze ontworpen hebben en 
van de aannemers, die ze hebben uitgevoerd. 

Elk der achttien bruggen is op eene plaat in op
stand , plattegrond en doorsnede voorgesteld, en eene 
tabel, aan het einde van het werk gevoegd, geeft 
een duidelijk overzicht van het gewicht van den bo
venbouw der bruggen en van de kosten, per kilogram 
berekend. 

Wij vernemen, dat de teekeningen met beschrijving 
bestemd waren voor de Internationale Tentoonstelling 
te Antwerpen; het gebruikmaken van dezelfde schaal 
voor de verschillende bruggen vergemakkelijkt het 
overzicht en werkt mede om zelfs hem, die geen 
technicus i s , een denkbeeld te geven van de betrek
kelijke grootte dezer werken. 

Wij wenschen den uitgever een goed debiet toe. 

Letters en hare grondvormen, naar de beste 
bronnen bewerkt voor schilders, steen
houwers, graveurs en voor het onderwijs 
aan ambachts- en kunstnijverheidsteeken-
scholen, door P. van Looy Jr. , leeraar 
M . O. Teekenen. — Uitgave van Scheltema 
en Holkema te Amsterdam. 

In 32 platen worden de letters en hare grondvor
men verduidelijkt, en wij vertrouwen, dat daarvan een 
gretig gebruik zal worden gemaakt door schilders, 
steenhouwers en graveurs en dat daarvan voor het 
onderwijs aan scholen, waar de ambachten en het kunst
onderwijs gedoceerd worden, met goed gevolg partij 
getrokken kan worden. De platen zijn goed uitge
voerd en de mededeeling van den inhoud dezer uitgave 
zal wellicht velen aanmoedigen het werk te ontbieden; 
de inhoud is als volgt: 

Monnikenletters naar oudehandschriften, 1400 en 1500. 
Oud Romein of Latijnsche letters, 1600. 
Model Romein of Latijnsche letters, 1600. 
Beginletters voor sierschriften, 1600. 
Oude Fractuur, oorspronkelijke vorm, 1600. 
Model oud-fractuur, oorspronkelijke en afwijkende 

vorm, 1600. 
Oud Fractuur, afwijkende vorm, 1600. 
Oud-Hollandsche schrijfletters, 1600. 
Kapitalen oud-HoIlandsche schrijfletters, 1600. 
Model oud-Hollandsch schrift, 1600. 
Elzevier , 1700. 
Gothiek, oud-Hollandsch, 1700. 
Duitsche schrijfletters, 1700—1800. 
Duitsche boekdrukletters, 1700—1800. 
Duitsch rond , 1800. 
Romein kapitaal 1800. 
Romein cursief, 1800. 
Breed Romein, 1800. 
Steenkapitalen, 1800. 
Antieken, 1800. 
Voorbeelden van schikking en wijziging, 1800. 
Fractuur, 1800. 
Gothiek, 1800. 
Fransch rond, 1800. 
Basterd, 1800. 
Coulée, vloeiend schrift, schuin rond, 1800. 
Engelsch, 1800. 
Italiaansch, 1800. 
Engelsch, model voor woorden, 1800. 
Cijfers , 1400— 1800. 
Russisch en Grieksch. 
Hebreeuwsch. 
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M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T . 
A F D E E L I N G L E I D E N E N O M S T R E K E N . 

Vergadering van 14 December 1885. 
De 131ste vergadering werd ingeleid door eene kunstbeschou

wing van den heer H . J. Jesse, bestaande uit eenige autogra-
phieen, bijeengebracht door de studenten der Polytechnische 
School te Aken, die met de meeste belangstelling werden be
zichtigd 

Door ongesteldheid van den Voorzitter en Vice-voorzitter, 
werd de vergadering door den Penningmeester geleid, die de z. i . 
moeilijke taak tot aller genoegen vervulde. Na voorlezing 
van het verhandelde in de vorige vergadering, trad als spre
ker op de heer P. A . van Aken , die tot onderwerp gekozen 
had: de vuurtoren «Eddystone.'' De vuurtoren wordt genoemd 
naar de rots waarop hij gebouwd is, en kan een der stoutste 
bouwwerken genoemd worden, als men weet, dat de rots ruim 
drie uren gaans van den vasten wal is gelegen. In 1696 bouwde 
men den eersten vuurtoren, die in 1703 door storm vernield 
werd. De volgende toren, geheel van hout opgericht, brandde 
in 1755 af. Een derde toren, van graniet gebouwd, was in 
1759 voltooid en kostte in zijn geheel ƒ 720,000. Meer dan een 
eeuw was Smeaton's vuurtoren oud, toen men in 1877 bemerkte, 
dat door de heftige werking der golven de toren ondermijnd 
was. Naar het ontwerp van James N . Douglas bouwde men 
op 36 M. afstand van dezen den vierden toren, die in 1881 
voltooid was. De toren is tot het midden der lantaarn, boven 
de waterlijn van volzee, 39.623 M. hoog, heeft aan den voet een 
middellijn van 11.20 M. en aan den top van 5.95 M. Hij is 
uit 2171 granictblokken samengesteld met een gezamenlijken 
inhoud van 1784 M* en weegt 4742 ton ii 1000 K G . De kos
ten bedroegen ƒ920.000. Nadat spreker tal van bijzonderheden 
omtrent den bouw, de constructie en de inrichting medegedeeld 
en met schetsen op het bord toegelicht had, besprak hij ook de 
verlichting, die langs den gehcelen horizon zichtbaar is en bij 
helder weder tot op een afstand van ongeveer 28 kilometer 
reikt. Met eene mededeeling over de levenswijze van de wach
ters op den toren, besloot de heer Van Aken deze belangrijke 
voordracht. 

Vervolgens kwamen in behandeling de volgende vragen uit de 
brievenbus: ten 1°. Welke melange van metselspecie is bij 

vriezend weer aan te bevelen.' Deze vraag, door den Voorzitter 
in discussie gebracht, lokte tal van belangrijke besprekingen 
uit. Waar de één van gewonen kalkmortcl goede uitkomst had 
verkregen, betoogde een ander dat Portland-cement met scherp 
zand de voorkeur verdient. Het gebruik van tras werd alge
meen ontraden; nog beter was het in ' t geheel niet te metselen, 
hoewel men overtuigd was, dat deze wensch in den tegenwoor-
digen tijd tot de vrome behoort. 

Voor het beantwoorden van de tweede vraag: Hoe kan 
men vochtige plekken in muren afdoende verwijderen t werden 
de heeren A. Verhoog en J. Roem uitgenoodigd in een der 
volgende vergaderingen rapport uit tc brengen. 

De derde vraag, luidende: Veelal wordt ter wille van de 

tuin kost ba ar he id voor de binnenlagcn van buitenmuren zoo 

ook voor de fundamenten, een zachtere steensoort gebezigd dan 

voor het overige werk. Is zulks aan te bevelen .' werd staande 
de vergadering in discussie gebracht, waarvan, na uitgebreide 
beschouwingen, kan vermeld worden, dat zij in gunstigen zin 
is te beantwoorden, omdat de harde stcenen minder vocht op
nemen dan de zachte. 

Nadat een nieuw lid was aangenomen, moesten enkele mede-
deelingen wegens het vergevorderde uur uitgesteld worden 
en werd de goed bezochte vergadering met een woord van dank 
door den waarnemenden Voorzitter gesloten. 

Vergadering van 24 December 1885. 

Nadat de leden vóór den aanvang der vergadering, door 
den heer G. van Driel in de gelegenheid waren gesteld het 
plaatwerk Matériaux et documents iVarchitecture et de sculp

ture te bezichtigen, opende de Voorzitter met eene toespraak 
de zeer talrijk bezochte vergadering, en werd het verhandelde 
der vorige gelezen en goedgekeurd. Vervolgens trad als spre
ker op de heer J. J. Kersbergen, opzichter van de Genie, die 
een voordracht hield over dynamiet. 

Hij deelde mede, dat dynamiet bestaat uit 75 pet. nitro
glycerine en 25 pet. kiezelaarde, en de werking daarvan juist 
het tegenovergestelde is van die van buskruit. Dynamiet 
zal bij ontploffing den grootsten tegenstand vernietigen, terwijl 
buskruit bij ontploffing een uitweg zoekt langs de kortste we-
derstandslijn. Spreker gaf eenige mededeelingen van genomen 
proeven, de wijze van bewerking bij ontstekingen en meerdere 
bijzonderheden over de toepassing, alles door schetsen op het 
bord toegelicht. Na de bezichtiging en verklaring van het be-
noodigde gereedschap, zeide de heer Kersbergen, dat het bij 
genomen proeven gebleken was, dat van twee ladingen dyna
miet , welke ongeveer 0.7 M . van elkander verwijderd waren, 
de eene lading ontplofte en de ander in haar geheel was blij
ven liggen. Verder deelde spreker mede hoe de Hellepoort, 
een rotsachtige massa in de haven bij New-York, door mid
del van 275,000 K G . dynamiet was verbrijzeld en de haven 

daardoor beter bevaarbaar was geworden. Met de waarschu
wing, om dynamiet nooit met de bloote hand te bewerken, 
daar dit hevige hoofdpijnen tengevolge kan hebben , besloot 
de heer Kersbergen zijn belangrijke voordracht. 

De rekening en verantwoording van den Penningmeester 
werden na onderzoek goedgekeurd, onder dankbetuiging voor het 
gehouden beheer, terwijl de begrooting voor het volgende jaar, 
sluitende met een voordeelig saldo, met algemcene stemmen 
werd aangenomen. 

Overgaande tot het verkiezen van Bestuursleden, herinnerde 
de Voorzitter, de heer J. W. Schaap, eraan, hoe hij steeds van 
de oprichting af (26 November 1868) tot Voorzitter gekozen 
was. Hoewel hij dit b'.ijk van sympathie altijd op hoogen prijs 
had gesteld, was hij thans vast besloten de taak aan jongere 
krachten over te dragen; niettemin zal hij tot aan zijn dood 
lid der Afdeeling blijven. In zijn plaats werd de heer W. Kok 
met 25 van de 30 stemmen gekozen. Na een toepasselijk 
woord van den nieuw benoemden Voorzitter, die de vele 
verdiensten van den heer Schaap deed uitkomen en hem eene 
lange en welverdiende rust tocwenschte, bracht de heer 
Van Aken in waardeerende woorden een warme hulde aan den 
heer Schaap, wien de leden zooveel te danken hebben. Spre
ker stelde dan ook voor, hem te benoemen tot Eere-voor-
zitter, welk voorstel door de Vergadering met algemcene toe
juiching werd begroet. 

Vervolgens werden in de plaats van de aftredende leden tot 
Bestuursleden gekozen de heeren G. van Driel en W. C. Mul 
der, terwijl de Secretaris en Penningmeester bij acclamatie wer
den herkozen. 

In de bus werd de volgende vraag gevonden: 
Wanneer vóór de eindoplevering van een bouwwerk zich 

daarin zoodanige constructieve gebreken voordoen, waardoor 

het betrekken of exploiteercn daarvan vertraagd wordt, wie 

is dan voor de daaruit voor/vloeiende schade aansprakelijk? 

Deze vraag werd in handen gesteld van het nieuwe Bestuur. 
Nadat een nieuw lid was aangenomen, werd door den aftre

denden Voorzitter nog medegedeeld, dat in eene der eerstvol
gende vergaderingen Dr. P. J. Kaiser als spreker zal optreden, 
terwijl hij ten slotte zich in de herinnering van allen aanbeval. 

V A R I A . 

Schouwburgbranden in 1885. In het afgeloopen jaar 
hebben, in tegenstelling met vroegere jaren, betrekke
lijk weinig schouwburgbranden plaatsgehad. Men mag 
dus met eenige zekerheid aannemen , dat de voorzorgs
maatregelen , die sedert den brand van het Ring-thea-
ter te Weenen genomen werden, niet zonder vrucht 
gebleven zijn. Het totaal der schouwburgbranden be
droeg in 1885 twaalf; daaronder zijn echter niet begrepen 
die, welke tijdig en zonder noemenswaardige schade 
aangericht tc hebben, gebluscht werden. Onder dit 
twaalftal bevinden er zich nog twee, die niet onder de 
eigenlijke schouwburgen gerekend kunnen worden, 
omdat zij slechts eene tijdelijke bestemming hadden. 
De 10 overige branden bepalen zich tot de volgende: 

9 Februari: de schouwburg te Exeter; geheel af
gebrand ; 

27 „ het Nationaal Theater, te Washington; 
voor de vierde maal verwoest; 

27 Maart: het Concertgebouw te Buffalo; totaal 
vernield; 

20 A p r i l : een houten circus, te Richmond (Ver-
eenigde Staten). Dit gebouw werd ge
heel in de asch gelegd, waarbij een 
groot aantal menschen omkwamen. 

21 „ het Renaissance-theater, te Newes; 
22 „ de schouwburg te Szegedin, eerst in 

1883 voltooid. 
11 Juni: het Garnizoenstheater te Woolwich; 
11 „ het ChinecschetheaterteSan-Francisco; 

? October; het in 1884 voltooide Edentheater te 
Antwerpen; 

6 December: het Duitsche theater te Moskou. Dit 
gebouw werd eerst in 1882 geopend 
en daarin had ook in October 1883 
een brand plaats. 

In de laatste vier jaren hadden 67 schouwburgbran
den plaats, en wel 25 in 1882, 22 in 1883, 10 in 
1884 en 10 in 1885. 
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Opgravingen in Egvpte. In de zitting der Fransche Aca
démie des inscriptions et belles-lettres van 16 October j.I. heeft 
de heer Maspero de tweede aflevering van het werk Mission 

francaise archéologique au Caire aangeboden. Deze aflevering 
bevat o. a.: Trots a/tnées de fouil/es dans les Tombeaux de 

Thèbes et de Memphis, door Maspero. 
In die studie vindt men de uitkomsten der opgravingen, 

ondernomen om de aaneenschakeling dei ontwikkeling van de 
kunst, den godsdienst en de beschaving in Egypte tusschen de 
zesde en de twaalfde dynastie te bewijzen. 

Te Memphis werden de opgravingen uitgevoerd rondom 
de beschreven piramiden der zesde dynastie. Men heeft mas-
taba's aan het licht gebracht, opklimmende tot deze dynastie, 
waarin niet meer de kapel maar de lijkkamer versierd wordt; 
men heeft ook tomben van denzelfden stijl gevonden, behoo-
rende tot de twaalfde dynastie. Te Memphis, evenals te Thebe, 
stamt dus de tombe der twaalfde dynastie rechtstreeks af 
van de tombe der zesde. 

Te Thebe en in de omstreken heeft men tomben ontdekt, 
waarvan de lijkkamer gelijke versieringen heeft als de tomben 
te Memphis, en gelijke opschriften als de tomben der zesde dy
nastie. 

Dus, in strijd met het algemeen aangenomen gevoelen van 
Mariette, komen de tomben van Thebe en wat eraan verbonden 
is (steles, sarkophagen, enz ) in rechte lijn van de kunst en 
den godsdienst der Memphitischc dynastieën. 

B I N N E r T L A N D S C H E ~ 3 E R I C H T E N 
' S - G R A V E N H A C . E . De Minister van Binnenlandsche Zaken 

brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de betrekking 
van leeraar in hand- en rechtlijnig teekenen aan de R. H. B. 
school met 3jarigen cursus te Bergen-op-Zoom te vervullen is. 
Jaarwedde ƒ1200. Nadere bijzonderheden bevat de Staat s-Cou-

rant. 

— Over de vraag of een verplaatsing van 's-Gravenhage naar 
Scheveningen een reis i s , zijn tien missives gewisseld tusschen 
de Rekenkamer en het Departement van Binnenlandsche Za
ken. Het betrof de verevening van ƒ2.25 a a n verblijfkosten, 
gedeclareerd door een opziener, die voor dienstzaken tc Sche
veningen moest zijn. De strijd is niet tot een beslissing geko
men: de Rekenkamer beweert, dat een reis alleen kan zijn 
een verplaatsing buiten de gemeente, de Minister dat er een 
reis is overal waar 't spraakgebruik spreekt van een reis. 
Practisch is de zaak wel beslist, want de opziener heeft zijn 
ƒ2,25 m e t gekregen. (Vaderland.') 

— Naar aanleiding van zijn redevoering in de Kamerzitting 
van 23 December j l . over de verwarming der derde-klasse 
rijtuigen, heeft de heer Heldt een schrijven ontvangen van 
den Directeur-Generaal der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, waarin hem wordt medegedeeld, dat die 
Maatschappij besloten heeft tot de verwarming der derde-klasse 
rijtuigen met waterstoven over te gaan, naarmate de daartoe 
benoodigde vergrooting der ketelgebouwen en de levering der 
benoodigde stoven op Staatskosten zullen plaatsvinden. 

AMSTERDAM. Naar het Nieuws verneemt, zal de bouw der 
nieuwe Kweekschool voor Machinisten worden opgedragen 
aan den architect A . Salm G.Bzn.; zoodra de leening is ge
plaatst, zal met de werkzaamheden worden begonnen. 

MAASTRICHT, In zijne zitting van 24 December II. heeft de 
Gemeenteraad de voorwaarden vastgesteld, waarop aan de 
heeren G. van de Gevel en J. C. van Wijk te Rotterdam ver
gunning wordt verleend voor den aanleg en de exploitatie eener 
drinkwaterleiding in deze gemeente, met het recht de verkre
gen concessie over te dragen aan de Waterleiding-exploitatie
maatschappij. 

In de voorwaarden komt o. a. de bepaling voor, dat de ge
meente den concessionarissen gedurende een tijdvak van tien 
jaren eene vooraf bepaalde opbrengst verzekert, maar dat het 
eventueel tekort kan worden betaald met eene oppervlakte der 
vestingterreinen buiten de voormalige St.-Pieterspoort, waarop 
alsdan door de concessiehouders een tiental villa's moeten ge
bouwd worden. 

Na het vierde jaar is de Gemeente bevoegd de exploitatie der 
drinkwaterleiding tegen vooraf vastgestelde bepalingen over 
te nemen. 

Binnen eene maand zullen de concessionarissen het vereischte 
waarborgkapitaal moeten storten, en binnen vijf maanden zal 
de Raad de definitieve ontwerpen voor den aanleg moeten 
vaststellen. 

' S - H E R T O G E N B O S C H . Dinsdag j l . werd alhier de algemeene 
vergadering van aandeelhouders in de Stoomtramweg-maat
schappij 's-Bosch—Helmond gehouden Ter vergadering waren 
opgekomen de houders van 255 aandeden, tc zamen uitbren
gende 129 stemmen. 

De voorstellen van het Bestuur: 1. tot regeling der obliga-
ticschuld; 2. tot wijziging der statuten; 3. tot conversie van 
het aandeelen-kapitaal; 4. tot vaststelling der voorwaarden, 
waarop een nieuwe directeur benoemd zal worden, werden na 
discussie onveranderd en met algemeene stemmen aangenomen. 
Door den Voorzitter werd medegedeeld, dat de commissaris J. 
Levelt zijne candidatuur voor het directeurschap had ingetrok
ken , waarna tot directeur werd verkozen de heer J. T. Keeser, 
exploitatie-inspecteur van de Noordbrabant—Duitsche spoor
wegmaatschappij, met 113 stemmen tegen 16, uitgebracht op 
den ingenieur G. Heuff. 

Na een woord van dank aan den aftredenden directeur werd 
de vergadering gesloten. 

— Wij vestigen de aandacht op een in dit nommer voorkomen
de advertentie van de Firma J. A . Tognacca en F. Cossa, in de 
Kalverstraat te Amsterdam, waarbij zij het voornemen te kennen 
geeft, hare zaak in den loop van 1886 te liquideeren. Behalve 
huishoudelijke artikelen, worden daar tal van kunstvoorwerpen 
gevonden, die met eene korting van 25 percent op den gewo
nen prijs worden uitverkocht. Men late deze gelegenheid om 
zijne verzameling te completeeren en iets degelijks aan te koo-
pen, niet voorbijgaan; het fijnste, wat de binnen- en buiten-
landsche kunstnijverheid oplevert, wordt in de magazijnen 
van de heeren Tognacca en Cossa aangetroffen. 

D O K K U M . Door het Gemeentebestuur is 
eene oproeping gedaan van sollicitanten 
naar de betrekking van directeur der ge
meentereiniging, op eene jaarwedde van 
ƒ700 met 1", percent van de bruto-ont-
vangst. Gegadigden moeten zich vóór 20 
Januari e. k. wenden tot den Burge
meester. 

— Volgens de Deutsche llanzeitnng ver
keert een ijzeren brug van 103 M . spanning, 
die in de Callow-Hill-straat te Philadelphia 
over een spoorweg gelegd is en eerst in 
1875 gebouwd werd, in bouwvalligen toe
stand tengevolge van sterk roesten. Toen 
men dezer dagen besloot de brug te verwen, 
werd het roest verwijderd en op enkele 
plaatsen trof men lagen van 6 tot iom.M. 
dikte aan. De nalatigheid om het ijzer be
hoorlijk onder de verf te houden, heeft 
tengevolge dat de brug, na tien jaar ge
bruik, voor het verkeer moet gesloten 
worden. 

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

De heer J. W. Verloop, inspecteur van 
tractie bij de Nederlandsche Centraal 
Spoorwegmaatschappij, is benoemd tot 
chef van tractie bij genoemde Maat
schappij. 

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

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DEI GROEVEN W VUL DE TRAVERS, 
F A B R I E K 

T F . 

A M S T E R D A M 
B e l t w e g N " . 3. 

T R A O E M A R K . 
NATUURL. ASPHALT 

V A N 

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

Gecomprimeerde Asplialtwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Mout vloeren, 

Kelders. 
kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazjjnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Belon-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adre&seeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of' bjj den Heer 
H. ü . KNOOPS C .OZN . , Beekstraat F . f.2, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 
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H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18SH bekroond met 
E E R E - D I P L O M A (hoopte onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

KLOOS & VAN LU 
B O T T E R D A B I 

EIGENAARS van BAZALTGROEVEN 
in RI.INPliUISSEN. 

Agen ten v a n de Maatschappij v a n 
Quonast , van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en v a n 
de Bonne r Por t land-cement F a b r i e k . 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Fanconval-, porpliirr- en bazalt keien. 

DE LINT & Cie. 
HoUvninm. 

PARKETVLOEREN en WANDTEGELS: 
V H i L E R O Y & B O C I I , 

B O C H F R È R E S . 
M E N T O N H O L L E N S & Cie . 

Trottoir-IJzorsteon en Cementtogols. 
Groote voorrad' n. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en Wa te r l e id in 

gen, Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND nat Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m I V ' . 9 S O , 

A M S T E R D A M . 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge-

atichten, woonhuizen, villa's, kantoren, eaz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

Sinziger Mozaïekvloerenfabriek 
S I N Z I G a / R i j n . 

Deze M o z a ï e k v l o e r e n hebben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, stand-
vastigste en, door de rjjke kleuren, als de 
schoonste bev loer ing doen kennen. Uit 
fijno k l e i en vloeibare steenmassa be
staande, behouden rij hij het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen at'-iijting is 
onderworpen, zooals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en I >cssinsboekjet gratis by de Agen • 
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & O' . , Amste rdam. 

PHOTOLITIIOGRA Pil IE, PII0TH2IM.III.RAPIIIE 
en Sléréolyne-lnrieliling 

van G. J. TH IE M E , te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor Ph*l»lith«gr>i>hle, 
bjjzouder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz., van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l 'hoUilm0-
Craplile voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
ijjne Mrreot,pr-iiirL hun* voor HH. Brak
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op ƒ:«/.«> aanvrage gratis toegezonden. 

O . J - T H I E M E . 

Aanbesteding. 
Het R. K. PAROCHIAAL KERKBESTUUR 

van dc H . A N N A , te MOLENSCHOT, namj 
Gike-Rijen bjj Breda, is voornemens aan te 
besteden op Dinsdag 26 Januari 1886, des na
middags ten 2 ure, in de Herberg bij A. BINK 
aldaar. 

H e t B o u w e n van eene K E R K 
met T O R E K en bijbehoorende 
werken . 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage in 
voornoemde Herberg. 

Bestekken niet een stel teekeningen zijn 
op franco aanvrage a ƒ 4.— verkrjjgbaar, 
zoolang de voorraad strekt, bjj den Boek-
handelaai EDUARD VAN WEES te llreda. 

Aanwjjzing op het bouwterrein op Vrijdag 
22 Januari lSS,(i des voormiddagsten 12 ure. 
Inlichtingen geeft de Architect J. .1. V A N 
LANGELAAR te 's frinceahaye nabjj llreda. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 25 Januari 
1886, des middags te 12 uren, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

H e t leveren en s te l len van Stoom
ketels , B roe iku ipen , een Reser
v o i r , S toom-en Wate r l e id ingen 
enz , voor de Algemeene Slacht
plaats i n de Stads Rie t landen. 

Dc voorwaarden dezer Aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stads-Drukkerjj, 
tegen betaling van / ' 1 (met e'en Teekening). 

Inlichtingen worden gegeven in de Direc
tiekeet op het terrein in de Stads-Kietlanden, 
eiken dag, des ochtends van 11 tot 12 uren. 

Ituryemeester en Wethouders voorn.: 

V A N TIENHOVEN, 
De Secretaris, 

LE .IOLLE. 
Amsterdam, 28 December 1885. 

li. H O L S B O E R . - A r n l i e m . 
L e v e r a n c i e r v a n Z . \ I . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
B e k r o o n d v o o r W a t e r p a s - , Hoekmeet - en andere i n s t r u m e n t e n 

m e t Z i l v e r I s i . s . 1 8 8 1 , 1883 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 
Hoogs te ondersche id ing 1879. 

EQUERRES. MEETKETTIXüEX, BRIEF- en PAKKETÏULASSEN, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

B E C K E R & B U D 1 N N G H . - A R N H E M . 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K V A N 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

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

voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

Geëmailfeerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

W E E G W E R K T U I G E N . 
Bjj P . G O U D A Q U I N T , te A r n h e m , is verschenen de isde aflevering van: 

G e s c h i e d e n i s v a n d e B o u w s t i j l e n 
I N D E 

H o o f i l t y d p e r k e n d e r A r c h i t e c t u u r . 
D O O R 

Hoogleeraar voor de Houwkunst aan de Polytechnische School, te Delft. 

Met ruim W O O iu den tekst gedrukte figuren en 6 staalgravuren. 
T w e e d e , v e e l v e r m e e r d e r d e e n b i j g e w e r k t e d r u k . 

Met nog 'rik' aflevering, die aan de Inteekenaren G R A T I S gegeven wordt en weldra 
verschjjnt, zal dit werk voltooid zjjn. 

Dc lSde aflevering bevat het einde van de Bouwkunst der Renaissance, die der XVIIIde 
en het begin van die der XIXde eeuw, waarvan de 14de aflevering het vervolg en slot 
zal inhouden. 

De inteekening tegen 13 afleveringen a ƒ1.75 bljjft tot de uitgave der 14de aflevering 
opengesteld. 
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J. A. TOGNACCA en F. COSSA, 
Kalversttaat hoek Rozenboomsteey, 

A I M a t e r d a m , 
hebben de eer aan hunne geachte Clientèle 
te berichten, dat ljj voornemens zjjn, hunne 
zaak in den loop van het jaar 18X6 te 

L I Q U I D E E R E N . 
De kostbare verzameling Kunstvoorwerpen 

en smaakvolle Huishoudelijke artikelen, als: 
Salonmeubeltjes, L a m p e n , Pendules , 
en k le inere bonoodigdhoden in echt 
gepolijst Koper, enz. worden 

UITVERKOCHT 
met 26 pCt . k o r t i n g op den gewonen prjjs, 
die bjj elk stuk vermeld staat. 

Hiervan is uitgezonderd: het DELFTSCH 
AARDEWERK. 

Kunstmatige wegneming der groeisappen uit alle 
soorten van hout, waardoor 

krimpvrvj eu beve i l igd tegen zwam. 
F. * A. VAN DEK LINDEN, 

Houthandel en Stoomtimmcr fabriek 

te D O R D R E C H T . 

Vraagt Prijscouranten en Catalogus 
van H o u t e n Gebouwen . 

Albums van Timmerwerken met 185 schetsen a/I.—. 
£e|ciilvanU<*rr4 ijzeren platen. 

Vlak, geribd of gegolfd, voor Dak- en Zi jbekleeding. 
Gebouwen en Daken pasklaar of opgesteld, 

geheel ijzer of met houten raamwerk 
en kapspanten. 

V A N D E R L I N D E N 4c C"., Dordrecht , 
y g j - Vraagt Catalogus. 

Galvanisering op Loon. 

Heden verscheen: 

Letters en hare grondvormen 
naar de beste bronnen bewerkt voor 

SCHILDERS, STEENHOUWERS, GRAVEURS, 
en voor het onderwjjs aan 

Ambachts- en Kunstnijverheidsteekenscholen 
D O O R 

P . V A N L O O Y J r . 
l,eeraar M. O. Teekenen. 

34 bladen in portefeuille 
Prijs ƒ 2 . 5 0 . 

Aanbevelenswaard voor Ca l l ig raphon , 
L i t h o g r a p h e n , Decora t ieschi lders , 
M e u b e l m a k e r s , Arch i t ec t en en allen, 
die in het bouwvak worden opgeleid. 

Uitgave van 
SCRELTEMA d HOLKEMA'S Boekhandel 

AMSTERDAM. 

N i e u w F a b r i k a a t 

NAGEPERSTE WAALSTEENEN, 
op tie Internationale Tentoonstelling 

te A N T W E R P E N (1885) 
bekroond met de G o u d e n Meda i l l e . 
Deze Steenen zjjn vo lmaakt zuiver van 

vorm, pracht ig van kleur en zeer weinig 
poreus. 

De oppervlakte is bezand en daardoor bljjft 
het karakter onzer Nederlandsche Waalstee-
nen behouden. 

De afmetingen zjjn 21.8 X 10.7 X 5.95. 
De jaarljjksche productie is pl. m. vjjf inil-

lioen. 
Op aanvrage worden gaarne monsters met 

prjjsopgaaf gezonden. 
F R . V A N D E L O O S R . , 

te SEMMEl, bjj Nijmegen. 

Bekroond: 
D n s s e l d o r p 1880 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1 8 8 3 

JOHANN ODORICO. Frankfort a/M 

Bekroond: 
F r a n k f o r t a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

F A B R I E K V A N 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursale»: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
O p g e r i c h t 1 8 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Aeder/and 

F E R D . E N G E R S , A m s t e r d a m . 

V R O E G E R 

J. N. SCHELTEMA. 

Koper- en Zinkgieterij 
Smederij. 

A M S T E R D A M B e e r e n s t r a a t 2 0 . 
Als Vertegenwoordigers van de verschillende fabrieken recommandeeren wjj 

K U R K S T E E N , 
het lichtste Bouwmateriaal dat er bestaat (ongeveer 7 maal lichter dan baksteen) en 

u i tmun tend geschikt voor: 
O P V U L L I N G V A N H O L L E M U R E N , 

Vervaardiging van droge Wanden, 
het beste Isoleer-middel voor Stoomketels, Stoompijpen, Daken e u . eni. 

TROTTÖIB ÏEGELS 
en V L O E R S T E E N E Ï T in verschillende Vormen, Kleuren en Afmetingen; het 

sterkste en goedkoopste mater iaa l , dat in den Handel is. 

R O L L U I K E N 
van Staal en H o u t , zelfrollend en met drjjfwcrk. 

I J Z B R B i r S O I I T J I F D E U . £ 1 X 0 * . 

G E G O L F D I J Z E R B L I K 
v o o r D A K E N , B R U G G E N , D E K K E N e n z . 

G o m p l e e t e I J z e r e n D a k e n e n ( i e b o u w e n enz , 
E. & P. ROTTSIEPER, te Ronsdorf (Rijnpruisen). 

Referentiën bn: de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Mjj.; Rotterdamsche Tramweg-Mij.; 
de Heeren Architecten W. C. METZELAAR te ',-l/aye, M. A. DE ZWART te ^oor{«ry, 

J SCHOTEL te Rotterdam, J . A. VAN DER KLOES te Delft, J . C. V A N WIJK te 
Rotterdam, JACQUES LEI.IH te Haarlem, Stearinekaarsenfabriek Gouda, enz. enz. 
Agenten gevraagd. (EEREDIPLOMA TE AMSTERDAM 1883.) Men vrage Prospectus enz 
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THEOD. FERO. BIERHORST, Haarlem, 

Ondoordr ingbare 
waterd ichte 

ISPHALTVLOEREN 
V O O R 

T r o t t o i r s , 

S E A T I N G - B I N E S , 
Kolf- en Kegelbanen, 
Magazijnen, Rangen, 

Kelders, enz. 

Houtasphaltvloeren. ^ 
voor Bruggen, 

zeer geschikt o:n oude 
bruggen opnieuw tc 

dekken en te ver
sterken. 

Mn-ASPIIiLTIALKS 
voor 

zolderconstructie. 
Houtcementditken 

volgens 

het beste systeem. 

V l o e r e n , B a l k e n 
en 

I ) n k e n 
worden kant en 

klaar gelegd en geleverd, 
Zie beschrijving van 

Houtasphaltvloeren in het 
N°. 8 van De Opmerker 

van 23 Februari 1SS4. 
Asphalt en zijne toepas-

sing als bouwmateriaal 
in het N°. li van 7 Fe
bruari 1885. 

Fabrikant van Marmer-Mozatk, Granito en Asphalt-Vloeren, levert als eenig Representant der Deutschen 
Asphalt Actien-Gesellschatt der Limmer en Vorwohler groeven: 

I t a l i a a n s c j h e 

M A R M E R -

Mozaïk vloeren, 
welke door mij in ons 
land ingevoerd zjjn, 

worden in alle moge
lijke kleuren gemaakt. 
Zjj zjjn vooral aan te 

bevelen voor: 

V E R A N D A ' S , 
Ent ree s , 

V E S T I B U L E S , 

K E U K E N S , 
M A G A Z I J N E N , 

G a n g e n , e n z . 
Om deze vloeren te 

vervaardigen, heb 
i k ze l f bekwame 

Ital iaansche werk
l ieden geëngageerd 

en kan tot concurree-
rende prijzen leveren, 

tevens ook: 

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

CEMENT,LOEREN, 
G R A N I T O 

S T O K -

KUNSTMARMER. 

Als eenig Representant van de Société anonyme pour entreprises générales 

La Construction Industrielle te Bruxelles. 
Anciennes Maisons T A S S O N tiL W A S C ' H E R et D A M M A N & C A S S A R D 

Fabriek van rijke en eenvoudige Parketvloeren, Bureau- en Schoolmeubelen. 
H Y D R O F U G E P A R K E T V L O E R E N 

Systeem DAMMAN & CASSARD. 
M a s s i e v e en T a p i j t - P a r k e t v l o e r e n . 

Deze laatste zjjn vooral op gewone, bestaande houten v loeren zeer gemakkelijk aan te bren
gen, daar zjj met eene bjjzondere ljjm hierop bevestigd worden; mooie dessins worden reeds tot den 
prjjs van af S francs per • Meter geleverd. 

Hoogste hekri toi i i i igei i op vele Tentoonstell ingen. 
A M S T E R D A M 1883 Eered ip loma. — A N T W E R P E N 1885 Ee red ip loma . 

Y E 1 L 1 ( T H E I D S L 1 F T S 
vooit 

Personen , Goederen en 
Bouwstoffen 

V A N 

K K ' I I . L I E H I G , 
LEIPZIG 

MET 

positieve zekerheid 
TEGEN 

valongelukken 

zoowel voor hiiinl- als mecha
nische kracht, 

en ook met liggende 
Hydrau l i s che Cy l i i n l e 

HALLADAV-STANbAkb 
WINDMOTOREN 

tot pompen, waterverzorging en trans
port van water naar alle.hoogten, 

Waterleiding 
voor kleine gemeenten om Machines te 
drjjven tot 15 paardenkracht, speciaal 

voor 

LANÜBOUWMACHLNES 
zeer geschikt. 

B R A N D S P U I T E N . 
Concurrenz Universal 

P O M P E N , 
Northon en Norlapompen, Gierwagens 

en Gierpompen. 
Zie beschrijving van Windmotoren in 

het Bouwkundig Weekblad „De Op
merker' N" . 30 van (i September 1884. 

G E K L O O F D E P L A F O N N E E R L A T T E N , het beste en goedkoopste materiaal voor Plafonds. 
De helft goedkoop:- dan de bewerking met riet. Een bos dezer latten, houdende 120 loopende of ± 5 dekkende Meter, kost 

ƒ 1 , 0 6 , bjj eene dikte der latten van 5 •ƒ•• Deze latten zjjn reeds in zeer vele openbare en particuliere gebouwen van ons land 
toegepast, waarvan getuigschriften ten dienste van belangstellenden staan. 

Z W E K D S O H G U A 1 N I K T j G R E U S S E N E R T U F S T E E N en A N D E R N A C H S O H E 
van C. E C K M A N N in Grafversforx. ! L A V A voor Rotswerken. 
Uitvoerige Prospectussen en Pr i jscouranten by T H E O D . F E R D . B I E R H O R S T , H a a r l e m . 

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

E E N - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N ° 2. Z A T E R D A G 9 J A N U A R I 1886. 

Redacteur-Uitgever V. W. VAN GENOT IC/. 
Adres voor Redactie en Administratie van hel Weekblad en adverlenliën: 

Bureau van Dt Opmerker, I triekoningenstrnat 28, Arnhem. 

Bureau «Ier Redactie van Air hi teil urn et Amititia JAX SPRlNflKR, 
C. B. POSTHUMUS MKVJKS en A. W. WKISSMAX. 

Stukken, deze Redactie betreflende, le adresseeren aan den Heer 
C. II. P O S T H U M U S MKYJF.S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 
TH. (•. S T K K N G K R S , Oostenloksluis, te Amsterdam. 

AMOK 
ABONNEMENT ƒ2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, Ui 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. \ oor het buitenland 
/'7.50 en Xederlandsch-Indië / 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

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

A F Z O N D E R L I J K E N O M M F . R S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-Correspondenl J O H . O. STF.MI.KR C Z N „ Boek-
handelaar te Amsterdam. 

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

1" De Algemeene Vergadering zal gehouden wor
den op Woensdag 20 Januari a. s.; de agenda voor 
die vergadering zal in het eerstvolgend nummer van 
De Opmerker worden medegedeeld. 

2°. A l s buitenleden zijn toegetreden: de heeren 
G A . van L i th , arehitect te Grave; A . J . Stoel Jr . , 
te Haarlem; A G. Vink , te Utrecht; J . Slu.s, te 
Dordrecht; L . Mohr, te Boskoop; L . Smit, tc Arn
hem ; J . Goossen, te Wageningen; de Bouwkundige 
Leesvcreeniging „Kunstvlijt" en H . J. C G. Eilbracht, 
beiden te Rotterdam. 

Namens het Bestuur: 

de iste-Secretaris , 
Th. G. Strengers. 

(A. et A . ) I H U G O PI E T E R V O G E L . I 
Het pasbegonnen jaar stemt tot weemoed, nu een 

der oprichters van het Genootschap ons ontvallen is. 
Na eene ziekte van een tiental dagen werd de archi
tect H . P . Vogel, te 's-Gravenhage, op 52jarigen leef- i 
tijd, aan zijne dierbare familiebetrekkingen, aan de | 
kunst en aan zijne vereerders en vrienden door den 
dood ontrukt. Een longontsteking maakte den 
Januari een einde aan het leven van den waardigen man. j 

Hugo Pieter Vogel werd den 27 November 1833 te 
Hooge-Zwaluwe geboren, waar zijn vader de betrek- ! 
king van Burgemeester vervulde. Na het doorloopen 
van het lager onderwijs kwam Vogel eerst onder lei- I 
ding van den architect H . W . Fromberg, te Arnhem, ! 
en daarna onder die van den architect J. W . Schaap, I 
te Leiden, die toentertijd ook het vak van timmerman I 
uitoefende en met het onderwijs aan het Genootschap 
Mathesis Scientiarum Gcnitrix belast was. Z i j , die het 
voorrecht hadden Vogel van nabij te kennen , hoorden 
hem dikwerf met genoegen spreken over de dagen, 
in de woning van den heer Schaap doorgebracht, en 
over de theoretische en practische leiding, die hij daar 
heeft mogen genieten. Het was omtrent dezen tijd dat 
Vogel de eerste bekroning ten deel viel en wel voor 
het ontwerp van een militair wachthuis, als antwoord 

ingezonden op eene prijsvraag van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst. 

De eerste schrede op het zuiver practisch terrein 
werd in 1855 gedaan, toen Vogel naar Amsterdam 
kwam om, als opzichter, den bouw te leiden van een 
heerenhuis en magazijn , die naar het ontwerp van den 
architect Molkenboer en onder diens hoofdtoezicht ge
bouwd werden. Toen deze werkzaamheden waren af-
i'eloopen, bleef Vogel tot den zomer van 1S57 in 
Amsterdam met het bepaalde doel zich door eigen 
studie verder te bekwamen. Zijn minzaamheid bezorgde 
hem tal van vrienden onder de jeugdige bouwkundigen, 
die zich in de hoofdstad ophielden. Het was groo-
tendeels aan Vogel te danken, dat Architcctura et A m i -
citia totstand kwam; zijn voorbeeld om de bouwkun
stige vraagstukken], te bespreken en met vakbroeders 
van gedachte te wisselen moedigde anderen aan, in 
gelijken geest te handelen en hierdoor deed zich de 
behoefte aan een eigen lokaal, aan een punt van ver
zameling gevoelen. Toen dit eenmaal erkend werd, 
was de oprichting der Vereeniging het werk van een 
oogenblik, en , zoolang Vogel in Amsterdam vertoefde, 
bleef hij deel van het Bestuur uitmaken. In de ver
slagen van het verhandelde over de jaren 55 , 56 en 
57 wordt zijn naam herhaalde malen genoemd, nu eens 
als overwinnaar bij een prijskamp en dan weder als 
spreker op een der samenkomsten. 

In den zomer van 1857 vertrok Vogel naar Zaandam, 
om zich onder leiding van den architect L . J. Immink 
bijna geheel aan de practijk te wijden. Hij verleende 
gedurende een drietal jaren hulp op het bureau van 
dien architect bij het maken van verschillende ontwer
pen en het uitwerken van plans, en wisselde deze werk
zaamheden gestadig af met die van opzichter bij den 
bouw. 

In het jaar 1860 werd Vogel benoemd tot hoofd
onderwijzer in de Bouwkunst en tweede-directeur aan 
de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te 
's-Gravenhage, welke betrekking hij tot zijn dood met 
liefde en groote toewijding vervulde. Men zal zich her
inneren, dat de ontslapene in October jongsleden zijn 
25-jarig ambtsfeest aan genoemde instelling mocht vie
ren, en dat hij van het Bestuur, zijne mede-leeraren 
en zijn leerlingen, ook van hen, die vroeger zijn on
derwijs genoten, de bewijzen ontving van de hoogste 

I. 
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waardeering, de hartelijkste vriendschap en de innigste 
erkentelijkheid. 

De loftuitingen en bewijzen van waardeering waren 
welverdiend, want het optreden van Vogel kenmerkte 
zich door uitbreiding en verbetering van het bouw
kundig onderwijs. Dit kon op de jaarlijksche tentoon
stellingen worden waargenomen en bij de plechtige 
prijsuitdcelingen, die daarop volgden, kon men het de 
leerlingen aanzien, dat zij het onderwijs met ernst en 
toewijding ontvingen. Tal van bouwkunstenaars zul
len den naam van Vogel , hun talentvollen onderwij
zer , in eere houden. 

Nauwelijks zijn drie maanden sedert de viering van 
het jubileum vervlogen, en de bekwame bouwmeester 
wordt in de kracht des levens uit zijn nuttigen werk
kring weggerukt. 

In verband met het onderwijs trad Vogel een paar 
malen als schrijver op van een aanbevelenswaardig 
boek over Schoonc Houwkunst, door Brinkman in 1872 
uitgegeven, en van een werk over de Grieksche Bouw
kunst , die den schrijver steeds na aan het harte lag. 

Niet alleen als onderwijzer, ook als architect heeft 
Vogel van zijne veelvuldige kennis menig blijk gege
ven. Bij den wedstrijd voor het ontwerp van een Pa
leis der Staten-Generaal, in 1865 gehouden, en waar
op 27 antwoorden inkwamen , werden het plan, door 
Vogel in vereeniging met den heer Koelman gemaakt, 
met nog twee andere antwoorden als de beste geoor
deeld en door het Rijk aangekocht. 

Was het wonder, dat de heer Koelman , die als eerste-
directeur der Academie dagelijks in de gelegenheid 
was het degelijk onderwijs van Vogel te beoordeelen 
en zijne talenten op prijs te stellen, zich tot hem aan
getrokken gevoelde, en dat deze twee mannen elkan
der steunden. De ontwerpen van deze vrienden en 
vakgenooten werden ten volle bekroond voor een drie
tal monumenten: dat voor den Hertog van Saksen-
Weimar , te 's-Gravenhage, voor de verdedigers der 
Citadel van Antwerpen, te Ginneken en voor den Bur
gemeester Van der Werff, te Leiden. Deze ontwerpen 
zijn allen uitgevoerd. 

Bij den besloten wedstrijd voor het ontwerp van een 
Rijks-museum te Amsterdam , waartoe de heeren Cuy-
pers, Vogel en Eberson in 1876 werden uitgenoodigd, 
werd aan het ontwerp-Vogel de tweede plaats toegekend. 

De verandering van den schouwburg te Utrecht en 
de nieuwe schouwburg te Groningen werden door Vogel , 
in vereeniging met den architect F . W . van Gendt J.Gz., 
te Arnhem, ontworpen en uitgevoerd, terwijl voorts 
gewezen kan worden op de Koninklijke stallen, te 
's-Gravenhage, het gebouw der Sophiastichting, te 
Scheveningen, de Cremer-bank in de Scheveningsche 
boschjes en tal van particuliere gebouwen, allen door 
Vogel ontworpen. 

De wijze, waarop de overledene door 's Rijks Re-
gecring behandeld werd , bij het maken der ontwerpen 
van het Departement van Justitie, was grievend , maar 
het strekt Vogel tot eere, dat hij zich, als kunstenaar, 
niet aan knellende banden wilde leggen en zijne vak
genooten zullen zijn onafhankelijk karakter op waarde 
weten te stellen. 

Het lag voor de hand, dat een man van zoo veel
zijdige ontwikkeling meermalen werd aangezocht om 
deel te maken van eenig Bestuur of van eene Com
missie. Vogel was cenigen tijd werkzaam als lid van 
het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst en fungeerde meermalen als lid der Commissie 
voor het afnemen der examens in het hand- en recht
lijnig teekenen voor Middelbaar Onderwijs; tot zijn dood 
was hij Voorzitter der Afdeeling 's-Gravenhage van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en L i d 

van den Raad van het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs. 

En ten slotte een enkel woord over het karakter 
van Vogel. Zijne levensopvatting, de humane wijze, 
waarop hij met allen wist om te gaan, trokken elkeen 
aan, en Vogel kon zich beroemen, onder de vakgenooten 
niets dan vrienden gehad te hebben 

Het Genootschap Architectura et Amicitia verliest 
in hem niet alleen een oprichter en eerelid, maar ook 
een hartelijk deelnemend vriend en raadsman. 

( A . et A.) D E B E U R S P R I J S V R A A G . 
In de Gemeenteraadszitting van 6 Januari is de Ara -

sterdamsche Beursprijsvraag-quaestie voorloopig, mis
schien wel voor goed, tot een einde gebracht. 

Wij wenschen hier het een en ander van de gevoerde 
discussiën mede te declen, daar in de meeste dagbla
den, waarschijnlijk omdat de verslaggevers niet voldoende 
op de hoogte waren der technische vraagstukken, het 
in die zitting gesprokene min of meer onjuist is weer
gegeven. 

De heer Gosschalk , die het debat opende , meende, 
dat de voordracht een meesterstuk van diplomatische 
kunst was. Hij geloofde, dat er twee wijzen zijn om 
een mandataris, die zijn taak niet voldoende ten einde 
bracht, te behandelen. In de eerste plaats kan men 
herzien, hetgeen door hem verricht is, in de tweede 
plaats kan men eerbiedigen , hetgeen door hem is ge
daan. Spreker zou de eerste wijze van handelen ge
kozen hebben , Burgemeester en Wethouders kozen de 
tweede. 

In vele opzichten is hier de mandataris, dat is de 
Jury, in gebreke gebleven. De Jury toch heeft zich 
op allerzonderlingste wijze van de begrootings-quaestie 
afgemaakt, en wel om vijf redenen, in haar rapport 
genoemd. 

De eerste reden was „omdat het haar te lang zou 
ophouden", de tweede „omdat de gegevens ontbra
ken" , de derde „omdat de kosten niet altijd in rechte 
reden staan tot den kubieken inhoud, en de kubieke in
houden, zooals gevraagd was, niet opgegeven waren" , 
de vierde „omdat de kosten afhankelijk zijn van de 
mindere of meerdere duurzaamheid der gekozen materi
alen" , de vijfde „omdat zij , de begrooting niet kun
nende controleeren, geneigd zou zijn een goedkoop ont
werp te kiezen, om binnen de grenzen van een cijfer te 
blijven, buiten hare voorkennis vastgesteld". 

Behalve het zich afmaken van de begrootings quaes
tie, heeft de Jury willekeurig een element in de beoor
deeling opgenomen, buiten het programma om, te 
weten den eisch van schilderachtigheid, zoogenaamd in 
verband met de omgeving. Treurig is het daarbij, te 
bemerken, dat zij uit het oog verloren heeft, hoe de 
omgeving er uit zou zien bij een gebouw van 37 M . 
hoogte, zonder de torens en aanbouwen, en van 103 
M . lengte, gelegen aan straten van 30 M . en 12 M . 
breedte. 

Spreker zal , om een einde aan de Beursquaestie te 
maken en om niet den schijn te hebben het verdien
stelijk werk, dat geleverd is, te miskennen, ondanks 
zijn bezwaren, zijn stem geven aan het voorstel tot 
uitreiking der premiën, en nu tot het bespreken der 
voordracht zelf overgaan; hij behandelt daarom aller
eerst hetgeen gezegd is omtrent het plagiaat. 

Reeds vroeger zeidc hij, dat deze zaak delicaat was 
en geheel afhankelijk van subjectieve opvatting. Wan
neer hij er thans over spreekt, doet hij het als vak
genoot der 13 onderteekenaars, waaronder mannen, 
uitmuntende door degelijkheid en goede trouw. Bur
gemeester en Wethouders laten zich wijselijk over de 
plagiaat-quaestie niet uit, maar verwijzen naar de Jury, 
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die daaromtrent geraadpleegd is. Wat zeggen echter 
nu eenige Juryleden? De heer Phené Spiers, de ge
waardeerde leeraar van de South-Kensington-school, 
pleit verzachtende omstandigheden. Hij spreekt van 
„the hurry of a great competition", „the limited time"; 
„Mr. Cordonnier being a student of l'Ecole des Beaux 
Arts at Paris , has hitherto probably designed his buil
dings in the modern French style; he is suddenly cal
led upon to work in a style, which shall harmonize 
with the buildings of Amsterdam; he cannot invent a 
new Dutch style . . . . he must study the work of the 
best period of Dutch and Flemish art in the 16 and 
17 century and if he wants to engraft something new, 
he must go to the Baltic or go to France II is only 
the facade of the Damrak in which there are parts at 
all resembling the townhall of L a Rochelle . . . . In the 
arcade Mr. Cordonnier has apparently token his fea
tures from the townhall of La Rochelle". (') • 

De heer Von Schmidt, te Weenen , spreekt, voor 
zoover zijn brief leesbaar is, niet over het punt in 
quaestie; de heer Sédille zegt: „J'avais remarqué dès le 
principe sur la facade laterale de ce projet une inspi
ration de l'un des motifs de 1'Hotel de Vil lc de L a 
Rochelle, mais ce motif, tres transformé par le con
current , ne constitue a mon avis que l'usage trés legi
time, fait par l'artiste des modèles des siècles passés" '). 

Van de overige leden zijn geen schriftelijke mede
deel ingen overgelegd 

Wat moet men nu denken van den ernst der Jury
leden bij het lezen van hun rapport, waarvan de aanhef 
luidt als volgt: „Les soussignés déclarent, que ce 
qui est venu plus tard a leur connaissance, e'est a 
dire, que l'usage, fait de quelques motifs architecturales 
de la facade de 1'Hotel de Ville de L a Rochelle, pour 
une partie de la facade laterale du projet F de la nou
velle Bourse d'Amsterdam, ne leur aurait donné aucune 
raison de changer d'opinion sur ce projet, attendu, 
etc." (»). 

Spreker meent, dat uit het aangehaalde genoeg
zaam blijkt, dat de beschuldiging, als zou de Jury 
haar taak luchthartig hebben opgevat, niet ongegrond 
was, en derhalve de waarschijnlijkheid, dat vele be
langen der inzenders verwaarloosd zijn, zeer groot is. 

Wat nu de begrootingen betreft, hoewel stellig hier 
en daar bezuinigingen te maken zijn, mag spreker uit 
zijn eigen ervaring aanvoeren, dat in den regel bij het 
uitwerken van een project er zooveel bijkomt, dat van 
bezuiniging ten slotte geen sprake is. Overigens zou 
het te bejammeren zijn, dat de Gemeente een gebouw 
van 2 a 3 millioen oprichtte uit niet-monumentale 
materialen. 

De conclusie van de voordracht, wat betreft het uit
reiken der premiën aannemende, zal spreker niet na
laten om te blijven protesteeren tegen de uitvoering 
der onpractische en onarchitectonische plans; hij wijst 

(') „De haast bij een groote prijsvraag", „(Ie beperkte tijd", ,,Mr. 
Cordonnier, die een leerling van tie Kcole des Beaux Arts te Parijs is, 
heeft waarschijnlijk toulusverre zijn gebouwen ontworpen in modernen 
Kranschen stijl; nu moet hij plotseling gaan werken in een stijl, die 
harmonieeren moet met de Amstertiamsche gebouwen; hij kan geen 
nieuwen Nederlantlschen stijl uitdenken . . . hij moet de werken uit de 
beste tijden van Hollandsche en Vlaamsehe kunst [n de l6een 17eeeuw 
besludeeren, en wil hij wat nieuws toevoegen, dan moet hij gaan naar 
de Oostzee of naar Frankrijk. Slechts in tien gevel aan net Damrak 
zijn gedeelten, tlie op het stadhuis van La Koehelle gelijken . . . . In tie 
arcade heeft Sf r. C'ortlonnier blijkbaar zijn motieven aan 't stadhuis van 
La Rochelle ontleend. 

') „Ik had van tien aanvang af bemerkt, tlat de zijgevel van dit ent-
werp geïnspireerd was op een der motieven van het Stadhuis te La 
Roebelle, maar het aanwenden van tlit, tloor tien mededinger zeer ver
anderd, motiefis naar mijn meening niets antlers dan een zeer geoorloofd 
gebruikmaken van voorbeelden uil vroegere eeuwen." 

') De ontlergeteekenden verklaren flat hetgeen tater ter hunner ken
nis kwam, te welen, het gebruik, tlat van eenige bouwkuntlige motieven 
van het Statlhuis te La Rochelle gemaakt is bij het ontwerp Y voor een 
nieuwe Heurs te Amsterdam, voor hen geen reden zou geweest zijn om 
aangaande dit ontwerp van oordeel te veranderen, daar, enz. 

op den ongeschikten vorm van het bouwterrein en de 
buitensporige hoogte, en licht dit met enkele voor
beelden van Amsterdamsche bouwwerken toe. 

De heer S. W . Josephus Jitta sloot zich bij het door 
den heer Gosschalk gesprokene aan, voorzooverre dit 
betrekking heeft op het oordeel der Jury. Hij wil de 
volgorde der bekroningen laten zooals die is, doch 
meent, dat het ontwerp Y geen practischen plattegrond 
heeft, wat betreft de nevenlokalen. Het ontwerp In 
hoe signo floresco voldoet hem uit dit oogpunt beter. 
Hij wenscht door een amendement uit te drukken, 
dat Burgemeester en Wethouders zich niet zullen ge
bonden achten een der beide ontwerpen te doen uit
voeren. 

De heer Coninck Westenberg was het geheel eens 
met het afkeurend oordeel, door den eersten spreker 
over de Jury geveld. Volgens hem kunnen Burge
meester en Wethouders zicli gemachtigd achten een 
geheel nieuw plan voor den Beursbouw in te dienen. 
Hij protesteert met nadruk tegen vorm en plaats der 
Beurs. 

Ook de heeren D. Josephus Jitta en Kcrdijk be
amen het laatste. Zij stellen zich voor, te reageeren 
tegen het besluit, in 1883 genomen. 

De heer Muyskcn wilde nog op eenige lichtpunten 
wijzen, en noemde als zoodanig , dat een der bekroonde 
plannen een Nederlandschen naam als medewerker 
draagt en een ander van twee stadgenooten afkom
stig is. 

Nadat de Wethouder Ankersmit nog kortelijk gere
pliceerd had, werd de voordracht zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

Bij de opening der naambrieven werden de bekende 
namen voorgelezen , vermeerderd met die van de ont
werpers van Ammeraek, zijnde de heeren Klingenberg, 
te Oldenburg, en Rauschenberg, te Bremen. 

Wij hebben gemeend eenigszins uitvoerig het ge
sprokene, voorzooverre het de technische quaestiën 
betreft, te moeten releveeren, omdat het de bevesti
ging bevat van de beschouwingen, door ons bij ver
schillende gelegenheden aan de Beursprijsvraag gewijd. 
Ook thans blijven wij bij onze meening, dat de geko
zen plek door zijn afmetingen voor het beoogde doel 
ongeschikt is. 

D E T F N T O O N S T F L L I N G T F H A A R L E M . 
Een zeer belangwekkende tentoonstelling is thans in 

het Paviljoen te Haarlem geopend. 
Wanneer men van den Hout dit gebouw betreedt 

en de kolommen aanschouwt, wier metselwerk ter on
zaliger ure van zijn pleisterlaag ontdaan is, verwacht 
men zeker niet veel bijzonders in het gebouw te vin
den. Toch is hetgeen thans voor den bezoeker te zien 
is, zeer de aandacht waard. 

De inzendingen toch, door eenige Italiaansche Kunst
nijverheidsscholen op de Antwerpsche Wereldtentoon
stelling ingezonden , zijn door de goede zorgen van den 
heer Von Saher hier bijeengebracht en tegen een ge
ringen toegangsprijs ter bezichtiging gesteld. 

In een smaakvol gedecoreerde zaal vindt men veel 
bijeen, dat geschikt is om met aandacht beschouwd 
te worden; de Kunstnijverheidsscholen van Ferrara, 
Milaan, Florence , Rome, Turijn en Pisa ziet men hier 
door haar beste voortbrengselen vertegenwoordigd. 

Eigenaardig is het, dat eene methode, die bij ons 
als geheel verouderd beschouwd wordt, nl. het tee
kenen naar plaat, in Italië nog overal in zwang is. 
Het teekenen naar plaat heeft, behalve zijn nadeelen, 
ook ontegenzeglijk zijn goede zijde. Hoewel het den 
leerlingen zeker niet leert sten, geeft het hun toch 
een zekere vaardigheid, een zekere manier, die hun la -
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ter bij het teekenen naar pleister uitstekend te pas 
komt . D e teekeningen naar pleister van de Italiaan
sche scholen zijn dan ook voor het grootste gedeelte 
voortreffelijk en de blonde pleistertoon is meestal uit
stekend weergegeven. 

Zijn dus de pleisterteekeningen in het algemeen en de 
voorbereidende oefeningen g o e d , zoodra zelfstandige 
scheppingen verlangd worden , bl i jken de leerlingen der 
Italiaansche Kunstni jverheidsscholen meestal ook zelfs 
niet aan de meest bescheiden eischen te kunnen v o l 
doen. W a t b.v. in het meubelmakersvak aan ontwer
pen geleverd wordt , is bepaald beneden het middel 
matige. M e n ziet hier vormen toegepast, die noch 
voor het materiaal geschikt zijn , noch het schoonheids
gevoel bevredigen, en die de vroegere jaargangen van 
de GnvabiJialU maar al te levendig in het geheugen 
roepen. 

D e weinige ontwerpen van architectonische déta i l s 
zijn zoo weinig beteekenend en zoo kinderacht ig van 
opvatting en ui tvoering , dat zelfs de ineest bescheiden 
Nederlandsche teekenschool er z ich voor schamen zou. 

D e ontwerpen voor decoratieve beschilderingen zijn 
wel beter, doch men bespeurt hierbij te weinig gevoel 
voor k leur en een te groote voorliefde voor naturalis
me dan dat zij geheel en a l bevredigen zouden. 

Beschouwen wij echter het ingezondene eenigszins 
nader. 

D e Kunstni jverheidsschool te Ferrara geeft ons in 
een twaalftal teekeningen eenige voorbeelden van de 
verschillende stijlvormen te zien. D e E g y p t i s c h e , de 
Go th i sche , de Romaansche stijl en de Cinque-cento 
zijn in 2 teekeningen behandeld, terwijl aan de overige 
stijlen slechts een teekening gewijd is. Deze teeke
ningen schijnen meest naar bestaande plaatwerken ge
kopieerd te zijn. D e o m t r e k k e n , hier en daar ook 
de schaduwen, zijn in pot lood bewerkt , waarna het 
penseel het overige gedaan heeft. D e meeste teeke
ningen hangen veel te hoog om ze goed te kunnen 
zien. D e wijze van teekenen schijnt weinig ar t is t iek; hier 
en daar merkt men een zeer onsmaaklijke krabbelma-
nier op en zijn de omtrekken zeer hard en ongevoe l ig ; 
het best voldoen die teekeningen, waarbij van het pot
lood weinig of geen gebruik gemaakt is. 

D e p le i s t e r s tud iën van de School te Fer rara zijn 
meerendeels zeer goed. D e b l o e m s t u d i ë n voldoen min
der ; de factuur van sommige stillevens is niet k w a a d , 
doch de s ch ikk ing der voorwerpen laat veel te wen-
schen ove r , terwijl ook de harmonie der kleuren in 
Fer rara onbekend schijnt. D e tentoongestelde land
s c h a p s s t u d i ë n had men gerust achterwege kunnen doen 
blijven. O o k de g e ë x p o s e e r d e anatomie-, naakt-, con
structie- en perspec t i e f s tud iën vermogen zich niet bo
ven het middelmatige te verheffen. 

D e machineteekeningen zijn zeer s lecht , en d e c o n -
structieteekeningen van dien aard, dat elke Neder land
sche school ze beter zou leveren. 

D e wijze van inschrijven is bij deze teekeningen, 
evenals bij al de andere der Italiaansche S c h o l e n , 
hoogst s lordig en onartistiek. 

D e School te M i l a a n zendt vier kaders met decora
tieve s tud i ën . W i j merkten daarbij op een goede 
teekening voor een plafond, een zuiver ge teekend, 
doch eenigszins hard gek leu rd , ontwerp voor een kerk
banier in I tal iaansch-Gothischen s t i j l , een aardig ge
teekend trumeautafeltje , een paar niet onverdienstelijke 
s t u d i ë n naar voge l s , een eenigszins stijf ontwerp voor 
een a p p l i q u é - o r n e m e n t , en een tweede ontwerp voor 
een kerkbanier , dat zeer stijlloos genoemd m a g worden. 

D e p le i s t e r s tud iën zijn ook bij deze school voortref
felijk , doch de ontwerpen voor meubelen houden al 
zeer wein ig rekening met het materiaal en herinneren 

maar al te vaak aan een per iode, die wij g e l u k k i g 
hiertelande tot het verledene mogen rekenen. 

O o k een paar portefeuilles, op tafels g e ë x p o s e e r d , 
bevatten voortbrengselen van de Milaansche S c h o o l . 
M e n vindt daar eenige s t u d i ë n voor stofpatronen, 
p l e i s t e r s tud iën van zeer ongelijke waarde, zeer wein ig 
bevredigende architectonische teekeningen, een aardig 
gewasschen studie voor een schouw en een goede 
aquarel van het Palazzo Munic ipa le te Piacenza. 

D e Schoo l te P i sa exposeert een paar paneelen in 
k l eu ren , die wat al te naturalistisch en hard van tint 
zijn , voorts zeer goede p l e i s t e r s t u d i ë n , teekeningen naar 
plaat, en boetseerwerk, dat zeer hoog hangt , doch 
niet slecht schijnt te zijn. In portefeuilles vindt men 
van deze school nog s t u d i ë n van de vijf bouworden , 
gewasschen lijnornementen en constructieteekeningen, 
die niets merkwaardigs bezit ten, ook enkelen niet on
verdienstelijke n a a k t s t u d i ë n . 

Hoofdzakel i jk p l e i s t e r s tud i ën en teekeningen naar 
plaat zijn het , die de S c h o o l te Florence ons doet zien. 
D e eersten zijn g o e d , vele der teekeningen naar plaat 
zijn hoogst midde lmat ig 

Zeer kleurr i jk is de inzending van de Kunstni jver
heidsschool te R o m e . Zij geeft ons geschilderde fries-
en paneelvull ingen te zien in den trant van Raphael ' s 
loges. M o g e n ook de kleuren voor ons oog wat schr i l 
z i jn , de compositie en de behandeling van het naakt 
verdienen lof. D e teeken- en s c h i l d e r s t u d i ë n naar pleis
ter beschouwt men met genoegen; minder aangenaam 
doen de ontwerpen voor meubelen , enz. ons aan , want 
zij lijden aan hetzelfde euvel als die der andere Kuns t 
nijverheidsscholen. 

Onder de inzendingen van de Kunstni jverheidsschool 
te Tur i jn zagen wij veel verdienstelijk w e r k , o. a. een 
studie in kleuren naar een Et ruskische vaas , een goede 
teekening van een kamerwand in Egypt i schen (!) s t i j l , 
aardige s t u d i ë n naar een bronzen vaas, schotel en drie
voet , dungewasschen s tud iën van Etruskische interieurs, 
een wandversiering in Moorschen s t i j l , enz. 

Va t ten wij den indruk samen, die het tentoonge
stelde op ons maakte, dan kunnen wij tot ons ge
noegen constateeren, dat de Nederlandsche Kunstni jver
heidsscholen geenszins voor hare Italiaansche zusterin-
richtingen de v lag behoeven te strijken. V a n systematische 
bestudeering der stijlvormen zien wij bij de Italiaansche 
scholen w e i n i g ; de studie der natuur leidt er tot een 
naturalisme, dat zeker geen navolging verdient. 

T o c h moet men den heer V o n Saher dankbaar z i j n , 
dat hij ons in de gelegenheid stelde met het werk 
der Italianen kennis te m a k e n , en wij bevelen dan ook 
een bezoek aan de tentoonstel l ing, die tot I 5 Januari 
geopend blijft, ten zeerste aan. 

Omtrent deze tentoonstelling ontvingen wij van ge
waardeerde hand eene beoordeel ing, waaraan evenzeer 
plaatsruimte wordt ingeruimd. 

In het Museumgebouw van Kunstni jverheid — het 
paviljoen „ W e l g e l e g e n " — te H a a r l e m is door de 
zorg der Commiss ie van dat M u s e u m sinds een paar 
weken een tentoonstelling geopend van teekeningen der 
Italiaansche Kunstni jverheidsscholen te F lo rence , P i s a , 
M i l a a n , Fe r r a r a , Tur i jn en R o m e . 

W i j twijfelen niet of deze gelegenheid zal menig be
zoek u i t lokken , in de eerste plaats van beoefenaars en 
onderwijzers der k u n s t i n d u s t r i ë e l e teekenkunst , want 
het tentoongestelde is zulk een bezoek ruimschoots 
waard. N i e t , dat wij alles daarvan zoo voorbeeldig 
v i n d e n , dat een aansporing tot navolging als voor de 
hand l i g t ; hetgeen wij in den laatsten tijd van enkele 
onzer inlandsche teekenscholen (die zich steeds meer 
en beter ook op k u n s t i n d u s t r i ë e l teekenen toeleggen) 
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zagen, doet ons met voldoening de meening uitspre
ken , dat g e l u k k i g de tijd voorbij i s , waarin w i j , neer
gedrukt door het bewustzijn van eigen onmacht , naar 
zulke exposities van het buitenland moesten opzien. 

Evenwel biedt deze nog menige teekening, om er — 
als werk van leerlingen — jaloersch op te zijn. E v e n 
als alle Italiaansche kunst , die in de laatste jaren 
op onze tentoonstellingen is te zien geweest, munt ook 
deze in de eerste plaats uit door technische behandeling. 
E r zijn reliefteekeningen b i j , die treffen door keu
rige en ware nabootsing van licht- en schaduw
effecten. V o o r a l munt de school van Florence hierin 
uit. M e t bevreemding zij nochtans hierbij opgemerkt , 
dat daar zulke teekeningen bijna evenveel naar plaat
als naar pleistervoorbeelden worden vervaardigd. N i e t , 
dat wij hier het teekenen naar plaat geheel zouden 
wenschen verwaarloosd te zien, maar in de vooronderstel
l i ng dat dit voor eenigszins gevorderde leerlingen alleen 
moet worden aangehouden, o m zich verschillende be
handelingswijzen eigen te kunnen m a k e n , meenenwij , 
dat hierbij naar een m a x i m u m van verscheidenheid bij 
een m i n i m u m van geli jksoortigheid dient te worden 
gestreefd, hetgeen in deze collectie niet het geval is. 

D e andere scholen geven meer proeven van veel
k leur ig teekenwerk, zoowel in olie- als in waterverf, 
waarbij de laatstgenoemde de kroon spannen. Onder 
deze t rokken vooral onze aandacht een serie platen 
met afbeeldsels van k u n s t i n d u s t r i ë e l e voortbrengselen, 
in historische volgorde de voornaamste stijlen weer
gevende , en naar alle waarschijnlijkheid door verschil
lende leerlingen vervaardigd in verband met een cur
sus in de geschiedenis dier stijlen. Verder onderscheiden 
zich eenige teekeningen van ornementen in marmer en 
terra-cotta en van metalen vaatwerk, waaronder een 
bronzen en een zilveren schotel met een kapi teel , bij 
laatstgenoemde in faience aardewerk , die allen zeer 
goed de nagebootste stoffen weergeven. Een daar
naast hangende perspectief-teekening (binnenhof met 
zuilengang) verdient als zoodanig mede een afzonder
lijke vermelding. M a g hierbij vóó r allen de school 
van Ferrara geprezen worden , des te meer moet het 
verwondering w e k k e n , in de stillevens dezer school 
doorgaans een groepeering te ontwaren, die bepaald 
smaakloos is te noemen. 

E n wat ten slotte te zeggen van de eigen composi
ties der leerlingen ? Bl i jkbaar zijn zij over 't algemeen 
nog te wein ig geoefend in de teekening van het men-
schelijk figuur o m de voorkeur te kunnen recht
vaardigen , die daarvoor uit dit gedeelte van hun werk 
spreekt. D a a r o m hadden wij liever wat meer werk 
zien gemaakt van ornementeele composities met meet
kunstige en plantvormige motieven. 

O o k geeft de tentoonstelling geen duidelijk beeld 
van den leergang, die bij het teekenonderwijs gevolgd 
word t ; de teekeningen in portefeuilles, op tafels uitge
stald en die daartoe zoo gemakkeli jk waren in te r ich
ten , geven daaromtrent slechts ten deele opheldering. 
E e n hiertoe behoorende reeks van bouw- en werktuig
kundige teekeningen trok onze aandacht door de veel
vuldige voorstell ingen van de laatstgenoemde met 
behulp van axonometrie. 

Overigens meenen wij in de geheele verzameling 
een overheersching van de decoratieve r icht ing op te 
m e r k e n , die de constructieve elementen der kunstnij
verheid wel wat veel op den achtergrond houdt. 

C A S T O R . 

D R O O G M A K I N G D E R Z U I D E R Z E E . 
M a a n d a g 4 Januari verzamelden zich in het Gebouw 

van de Maatschappij voor den Werkenden Stand te 
A m s t e r d a m de afgevaardigden van prov inc ia le , ge

meente- en waterschapsbesturen, en van instellingen 
voor H a n d e l , Scheepvaart en Landbouw , ter bespre
k i n g van het plan der heeren A . B u m a en P . J . G . 
van D i g g e l e n , tot afsluiting en drooglegging der Z u i 
derzee. 

D e heer B u m a opende de vergader ing , heette allen 
we lkom en achtte het onnoodig het doel dezer bijeen
komst nader te on tvouwen, beschreven als het is in 
de circulaires van Augus tus en December : de droog
legging der Zuiderzee. E r is een vijand , die steeds 
dieper doordringt in het hart van Neder land: de N o o r d 
zee , wier stroomen zich vereenigen in de Zuiderzee. 

Nederland is voor het grootste deel door onze voor
vaderen ontwoekerd aan de zee. O p die daad roemen 
w i j , maar ons treft vaak het verwij t , dat wij te veel 
op dien roem teren, terwijl wij der vaderen moed en 
wilskracht hebben verloren. D i t verwijt wordt echter 
tegengesproken door de groote opkomst te dezer ver
gader ing , waar men zich voorneemt dien vijand te 
bestrijden, en het land zoo mogelijk tevens te ver-
grooten — waar men niet alleen de voetsporen der 
vaderen wil vo lgen , maar het eens begonnen werk ook 
voltooien. 

M e t den wensch , dat de beraadslagingen tot dit 
resultaat mogen le iden , verklaarde spreker de verga
der ing voor geopend. 

H i j lichtte daarna de zaak nader toe en noemde het 
denkbeeld der afsluiting niet nieuw; in verschillende 
plans en geschriften werd het openbaar behandeld. 
H e t eerst verscheen een brochure in 1848, in het v o l 
gende jaar gevolgd door een uitgewerkt plan van den 
ingenieur B . van Digge len . Zonder tot een resultaat 
te komen , gaven deze geschriften aanleiding tot be
sprekingen en overdenkingen, die, door meerdere plans 
g e v o l g d , oorzaak waren van een wetsontwerp, dat la
ter door de Regeering werd ingetrokken. Inmiddels 
verschenen de p l a n s - H u ë t en Opperdoes A l e w i j n , be
nevens een plan tot gedeeltelijke drooglegging met vr i j 
lating van de ui tmonding van den IJsel. 

In 1882 werd door spreker een voorstel bij de Tweede 
K a m e r ingediend om van Regeeringswege een onder
zoek in te stellen naar de mogeli jkheid en uitvoerbaar
heid van een drooglegging van de Zuiderzee, Lauwer
zee en Wadden . D i t voorstel werd niet behandeld, 
doch ingetrokken door den voorsteller. Omtrent het 
plan, dat nu aan de orde is, merkte spreker o p , dat de 
wijze van afsluiting slechts kan worden aangegeven in 
algemeenen z i n , omdat zij zal afhangen van het in te 
stellen onderzoek; de kostenberekening, ook van in
standhouding en onderhoud der zeeweringen, hangt 
mede van dat onderzoek af. 

Omtrent de drooglegging merkt spreker o p , dat de 
zuidergrondlaag geen nailer onderzoek vordert en daar
omtrent door de Regcer ing indertijd reeds genoeg ze
kerheid is verkregen. H e t noordergedeelte daarentegen 
moet worden onderzocht. D e vrees, dat gedeeltelijke 
drooglegging aan het overige zou schaden, is door 
meer dan honderd waterschapsbesturen ui tgesproken; 
daar er vooral op voldoende afwatering der stroomen 
moet worden gelet , schijnt een geleidelijke droogleg
g i n g de voorkeur te verdienen boven een dadelijke. 

Berekeningen omtrent de drooglegging zelve zullen 
pr imit ief niet noodig zijn D e voordeden echter l i g 
gen voor de hand; de landaanwinst zal een grootte be
slaan van twee provinc iën en de landen aan de Zuider 
zee zullen in waarde stijgen, zoodra zij niets meer 
van overstroomingen te vreezen hebben. 

A a n de verwezenli jking van het plan behoeft niet 
getwijfeld te worden. E r is geen sprake van een on-
peilbaren O c e a a n , maar van een water , dat vroeger 
deel uitmaakte van ons land zelf, waarvan de bodem 
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op weinig lager pei l gelegen is — een water, dat jaar
lijks tonnen gouds verslindt. Heeft de ve rhoog ingen 
vers terking der zeedijken in de laatste jaren niet m i l -
l ioenen gekost? In de verwezenli jking van het onder
havige denkbeeld l igt het heil van Neder l and ; een 
enkele doorbraak, een enkele grondverschuiving kan 
de schroomelijkste gevolgen hebben. 

D e heer H c n n i n g a , uit O l d e b r o e k , besprak daarna 
de zaak in het a lgemeen; hij noemde het voorgestelde 
plan grootsch en zal trachten de t i jd igheid , de nood
zakel i jkheid , het voordeel en de uitvoerbaarheid ervan 
aan te toonen. 

T i j d i g is het, omdat de tijdsomstandigheden er aan
le id ing toe geven. Mater iaal en werkkrachten zijn 
goedkoop op allerlei gebied. D c rentestandaard is laag 
en kapitaal zal in het rijke Neder land gemakkeli jk te 
vinden z i jn , terwij] er meer zekerheid gegeven kan 
worden dan door de denkbeeldige Amer ikaansche spoor-
wcgonderncrr.ingen. D e m a c h i n e r i e ë n zijn ook in prijs 
gedaald. H e t doelmatige springt in het o o g , als men 
nagaat, hoeveel grooter de vei l igheid voor vele plaat
sen word t , hoeveel minder de kosten van onderhoud 
zul len zijn. 

Noodzakel i jk is het plan , 
duizenden blijft ontbreken 
onderhoud moet verschaffen 
k e n totstandgebracht, dan 

omdat steeds arbeid voor 
die men toch kost en 
W o r d e n nu groote wer-

zal het kapitaal strekken 
tot hei l van velen Nijverheid en Hande l zullen door 
de ui tvoering worden gebaat 

H e t voordeel springt natuurlijk voor elk in het oog. 
D e Staatskas en alle g e ï n t e r e s s e e r d e n zullen het gevoelen. 
D e afsluiting behoeft niet af te stuiten op waterbouw
kundige bezwaren, waar het Suez-kanaal en andere 
groote werken met zooveel succes zijn totstandgebracht. 

O o k in deze zaak moet de spreuk der vaderen gel
den, dat „Eendracht Mach t maakt". D a n zal de droog
legging en afsluiting niet langer tot de pia vota be-
hooren en aan Nederland's k roon een schitterende parel 
worden gehecht. D e nakomelingschap zal de handeling 
prijzen waarvan zij de vruchten p luk t ! 

Spreker dankt alleen voor hun belangstelling in dit 
schoonc p l a n , door zoo trouwe opkomst getoond. 

M r . V a n Digge len bracht dank aan de heeren P u m a 
en Henninga voor hunne mededeelingen en heette alle 
aanwezigen we lkom. H i j hoopte o o k , dat men tot de 
opr icht ing eener Vereen ig ing zal kunnen komen. 

In het technische gedeelte kiest spreker geen partij. 
In tal van cijfers en onderdeden zal spreker niet treden, 
maar zich bepalen tot het geven van een graphische 
voors te l l ing. 

Sedert eenige jaren is de geschiedenis der Zuiderzee 
eene nieuwe phase ingetreden: dc drooglegging van de 
Zuiderzee met behoud van uitwatering op de Noordzee. 
R u i m veertig jaren zijn er ver loopen, dat de elkander 
opvolgende I.andsregecringen lijdelijk de zaak hebben 
aangezien en de verschillende aanvragen een ongun
st ig onthaal vonden. Vandaar deze vergader ing; spreker 
hoop t , dat er belangstellenden genoeg zullen z i jn , o m 
zich de zaak aan te t rekken. 

Bi j de behandeling van het eerste der toegezonden 
voorstellen werd er door verschil lende afgevaardigden op 
gewezen, dat zij een zeer beperkt mandaat hadden en 
dat zij vrijheid van handelen wenschten voor te be
houden. Nadat de heer V a n D i g g e l e n verklaard had, 
dat het alleen in de bedoeling l igt om eene vereeniging 
te stichten en dat het deelnemen aan de s temming tot 
niets b indt , werd op voorstel van den Voorz i t te r punt 
I bij acclamatie aangenomen; de punten 2 en 3 deel
den dit lot. D e Vergader ing had daarbij besloten: 

l " dat er een Vereeniging worde opgericht, die ten doel 
heeft: het doen instellen van een volledig en grondig 
technisch en financieel onderzoek naar de wijze, waatop 
en de middelen, waardoor een afsluiting (mede ter voor
bereiding eener latere geleidelijke drooglegging) van de 
geheele Zuiderzee, de Wadden en de fMinverscc, wen-
sc/telijk eu uitvoerbaar is; 

2" dat de kosten van dit onderzoek zullen worden ge
dragen door die Vereeniging; 

3" dat tot deze Vereeniging alle belanghebbende en 
belangstellende corporatien en personen, 'volgens regelen, 
daaromtrent vast te stellen, zullen kunnen toe tl eden. 

H e t vierde pun t , lu idende: dat aan een commissie, 
bestaande uit een vrij ruim aantal leden — vóór het 
einde der vergadering uit haai midden te benoemen — 
worde opgedragen alle voorloof>igc 'werkzaamheden, die 
aan de definitieve oprichting der Veieeniging moeten 
voorafgaan en waartoe in de eerste plaats behooren: a. 
het ontwerpen en vaststellen der statuten, die de grond
slagen , den 'werkkring, dc financieele middelen en dc 
verdere regelen der I 'erecniging sullen aanwijzen; b . 
het op die grondslagen beoordelen van de toetreding van 
leden tot de Vereeniging; c. het aan 's Konings goed
keuring onderwerpen der statuten — gaf aanleiding tot 
discussie, wat het formeeren der Commiss ie aangaat. 
T e n slotte werd het voorstel van den heer W e r t h e i m 
met acclamatie aangenomen om de Commiss ie samen 
te stellen uit de heeren, die aan de groene tafel zaten 
en hun het recht te geven zich nog eenige personen 
toe te voegen. 

H e t vijfde pun t , geredigeerd als vo lg t : dat dezelfde 
Commissie als Bestuur der Vereeniging zal optreden; 
alsdan, soodra het bcnoodigde kapitaal is toegezegd, 
met de leiding 'van het onderzoek belast 'wordt en verslag 
van den stand der zaak geeft of een algemeene verga
dering belegt, zoodra en zoo dikwijls het dit noodig en 
wcnschelijk oordeelt — w e r d , op voorstel van den heer 
Cremer, als vervallen beschouwd. 

D e belangen der goede zaak werden den afgevaar
digden door den Voorz i t te r aanbevolen en met den 
wensch , dat de aandeelen van de Maatschappij tot 
d roogmak ing der Zuiderzee eenmaal hoog op de A m 
sterdamsche Beurs zul len zijn genoteerd, werd daarop 
de vergadering gesloten. 

D e Commiss ie is samengesteld uit de heeren Jh r . 
M . J . H . V. T h . van Swinderen , A . B u m a , M r . D . 
de Rui te r Z i j l k e r , M r . J . P . R . T a k van Poor tv l ie t , 
J . T . C remer , C . D o n k e r , Jhr . M r . H u m a l d a van E y -
s inga , M r . P. J . G . van D i g g e l e n , M r . J . T h i e b o u t , 
J . D u y v i s en Baron van Heeckeren van K e l l . 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
' S - H A C E . Even vóór het afdrukken der courant, seint men 

ons het volgende: 
Het stoffelijk overschot van den architect H . I1. Vogel werd 

hedenmorgen te 11 uren naar de laatste rustplaats, den doo-
denakkcr Eik-cn-Duinen, gedragen. Ondanks hageljacht en 
regenvlagen volgden vele vrienden en belangstellenden den 
stoet, en toen deze de Academie van Beeldende Kunsten pas
seerde, sloten zich dc leerlingen dier inrichting daarbij aan. 

De heeren Koelman, Directeur, en Bcijnen, Voorzitter der 
Academie wezen aan dc groeve op de vele verdiensten van den 
overledene en riepen hun kunstbroeder en vriend ook namens 
de oud-lcerlingen en leerlingen een laatst vaarwel toe. Voor de 
Afdeeling 's-Hage der Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst werden door den architect Van Lith eenige woorden 
gesproken, terwijl ook de architect Muijsken, Voorzitter der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst zijn vroegere 
mede-bestuurder herdacht De kunstschilder Vogel, een broe
der, en de schoonvader van den overledene dankten uitnaam 
der familie voor de bewezen hulde. De belangstelling op het 
kerkhof was zeer groot: 0. a. waren ook vele dames-leerlingen 
aanwezig. 
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H A A R L E M . De Tentoonstelling van de 
werkstukken der Italiaanschc Kunstindus
triescholen in het Paviljoen blijft nog tot 
15 Januari e.k. dagelijks van 10—4 uren 
geopend. Ingang voorzijde op het terras. 
Sedert de opening op 20 December 1.1, 
werd zij door ruim 800 personen bezocht. 

Het Museum van Kunstnijverheid ont
ving gedurende het jaar 1885 een bezoek 
van 7044 personen. 

Het Museum blijft, wegens de belang
rijke werkzaamheden voor de inrichting 
van de groote zalen in het Paviljoen, tot 
nadere aankondiging gesloten. 

Ook het Koloniaal Museum zal wegens 
uitbreiding van localiteit en verbeterde 
rangschikking eerlang tijdelijk gesloten 
worden. 

D E V E N T E R . De groote Weener-bierbrou-
werij en mouterij van den heer Cost Budde, 
alhier, heeft met woonhuis, enz., tezamen 
groot ruim 3 hektare, in massa ƒ45,000 
opgebracht en is voor dien prijs aange
kocht door de heeren Van der Harten, te 
Kindhoven en I.utkie, te 's-IIertogcnbosch. 

MIDDELBURG. In een vergadering van 
vennooten der Middelburgsche Telephoon-
maatschappij is besloten de verkregen 
concessie over te doen aan de te Amster
dam gevestigde firma Ribbink , van Bork 
en Co. Het abonnement mag per jaar 
niet meer dan f 35 bedragen. 

BENOEMINGEN. 
De heer Francken, opzichter der Ge

meentewerken te Zaandam, is benoemd 
tot Directeur der Waterleiding aldaar. 

— Z. M . de Koning heeft den concessie
aanvrager voor dc Scheveningschc Zee
haven, den heer jhr. Hora Siccama, als 
blijk van Zr. Ms. ingenomenheid met het 
door hem ontworpen plan, benoemd tot 
officier der orde van de Eikenkroon. 

Bij de toezending van de onderschei
dingsteekenen der orde deed Z. M. den 
heer Siccama tevens een ingenieurspasser 
van bijzondere constructie toekomen. 

ADVERTENTIEN. 
O P B O E P I U a 

van Jongelingen. 
De aandacht wordt gevestigd op de 

voorwaarden tot opleiding van jonge
l ingen voor het Kader der Genietroe
pen i n N e d e r l a n d s c h - I n d i ë , oruschre-
een i n d e Nederlandsche Staatscourant 
van 7 Januari 1880, waarvan afdruk
ken k o s t e l o o s zijn te bekomen bij 
het Departement van Ko lon i ën . 

Hollandsche I J ze ren 

S p o o r w e g - M a a t s c h a p p i j . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 25"' ° Januari 1886 des na

middags ten twee ure zal in kamer N " . 4(> 
van het Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij a a n het Droogbak te Amster
dam, worden aanbesteed volgens bestek N " . S75: 

„ H e t leveren v a n ijzeren L a s c h -
en K l e m p l a t e n , H a a k - en Schroef
b o u t e n , Cont rara i l s en Steunklos-
sen i n 8 perceelen". 
Bestekken zijn tegen betaling van f 1.50 

per exemplaar te verkrjjgen aan het Bureau 
van den Ingenieur van den Weg, kamer 
N". 154 van bovengenoemd Centraal Admi
nistratiegebouw alwaar ook inlichtingen zjjn 
te verkrijgen. 

]>e Administrateur. 

PRIJSVRAAG. 
Voor den aanleg van het terrein r>/)HN 

OORSPRONG" bjj Utrecht, met groepen 
V i l l a ' s en Hee renhu izen wordt verlangd 

e e n P L A N . 
Dc plannen (welke geene detailbeschrij

vingen of begrootingen behoeven te bevat
ten) moeten vóór 15 Februari ISSfi, onder 
motto en inet aanwijzing van inzender in 
rerzegeld Biljet, zjjn ingezonden bjj den No
taris .1. G. B R O U W E R X I J H O F F t e Utrecht, 

bjj wien verdere ophelderingen zjjn te ver
krijgen en ten wiens kantore, Kromme Nieuwe 

Gracht, /•', N*. 390, s i tua t ie teekening en 
program of beschr i jv ing voorliggen. 

Aan den ontwerper, wiens plan, door de 
t ommissie van beoordeeling, voor de uit
voering' wordt aangenomen, wordt een ho
norair van / 1000 toegekend. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen, B o u w m a t e r i a l e n enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IN". SBSO, 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

BEKROOND Hoogste onderscheiding 
Wereldtentoonstelling Antwerpen 1885. 

Gouden, Zilveren en Bronzen medaille. 

De van ouds gevestigde Fabrieken van 

i . h. m bergen, 
Heiligerlee, prov. (koningen. 

Bekroond Wrreldlentooiislclljiigen 
Amsterdam 1883, Weenen 1873, 

Londen, Parijs, Philadelphia, 
als ook: te Arnhem, Amsterdam 1866, 
's-Hage, Groningen. Zuidhorn, Beerta, 

Bedum. Usquert, Appingadam, 
Hoogezand etc. 

S P E C I A L I T E I T T N : 

Nieuwe Constructie 
B R A N D S P U I T E N , 

i u;i:\ V I N D I N G . 

180 stuks met succes geleverd. 

B r u m TllllEMiLUKKEN, 

TORENUURWERKEN. 
Metalen voir SLUISWERKEN. WATERMOLENS 

en MACHINES. 

BECKER & RIJMMXGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K V A N 

W A T E R P A S - , 

I 0 I I I I I T 
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

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

W E E G W E R K T U I G E N . 
Door P . G O U D A Q U I N T , te Arnhem, is uitgegeven de zesde aflevering van: 

D E B O U W M E E S T E R . 
O N T W E R P E N , SCHETSEN en DETAILS 

VAN 

Hedendaagsche en Oude Kunst en Voorwerpen van Kunstnijverheid, 
benevens Antwoorden op Prijsvragen. 

ItlJEF.NGEIlRACIIT HOOR 
het Genootschap «ARCHITECTURA E T AMICITIA" , gevestigd te Amsterdam, 

en F. W. V A N G E N D T J.Gz., Architect te Arnhem. 
Deze uitgave heeft ten doel om achtereenvolgens eene verzameling van het merkwaar

digste, dat in ons Vaderland op het gebied der Bouwkunde en Versieringskunst bestaat 
of uitgevoerd wordt, tot stand te brengen. 

Jaarlijks verschijnen 0 afleveringen, elk van 0 platen in Photo-lithographie, met be
schrijving, titelblad en register. 

Prijs per jaargang bij iu tookoning ƒ 8 . — ; voor de Leden van het Genootschap 
•ARCHITECT URA ET AMICITIA" ƒ t i . - . 
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O P E N B A R E 

A A N B E S T E D I N G , 
BDBGEHEE8TEB E N WETHOUDERS V A N 

ROTTERDAM zjjn voornemens op Woensdag 
den 27 Januarij 1886, des namiddags ten 1 
ure, ten Uaadhuize aldaar aan te besteden: 

H e t m a k e n v a n twee Drie-Lif t s 
Gashouder s , ten behoeve der 
Gemeente-Gasfabriek aan den 
Oost-Zeedijk. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de Piaatsslijké Secretarie en het 
Statu- Tinunertmis te Hottenhui en zijn van ai' 
Vrijdag 8 .lanuarij aanstaande verkrijgbaar 
bh' Wed. P. VAN WAESBEBOE en ZOON, 
Boekdrukkers, Houttuin 78, tegen betaling 
van / 2,—. 

Nadere inlichtingen zyn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwijl de aanwijzing 
in loco zal plaats hebben op Itond&rdog den 
21 Januarij 188li, des voormiddags ten II ure. 

A a n b e s t e d i n g . 
BURGK.MEF.STEK en WETHOUDERS van 

's-HEKÏOGSJV'BOSCH zullen op Donderdag 
28 Januari 1886, voormiddag 10 ure, ten Raad-
huize aldaar, bjj enkele ïnschrjjving aanbe
steden: 

1°. H e t leveren van gegoten IJze
r en B u i z e n en H u l p s t u k k e n . 
(Bestek n". 4.) 

2°. H e t l everen van A f s l u i t e r s , 
B r a n d k r a n e n en Reservestuk
ken. (Bestek n". 5.) 

E e n en ander ten behoeve der 
Gemeentel i jke H o o g d r u k - W a 
ter le id ing . 

De bestekken met teekeningen liggen ter 
inzage op het Raadhuis te 'x-llertngeutioxeh 
en zjjn deze verkrijgbaar bjj den Gemeente-
Architect .1. M. NA HUE aldaar, tegen be
taling van ƒ 2.50 per stel. 

Aanwjjzing in loco zal geschieden op Za
terdag 28 Januari e. k., voormiddag 10 ure. 

De iiischryvingsbiljetten moeten vóór 8 ure 
des namiddags van den dag, dien der aan
besteding voorafgaande, in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zjjn. 

' s-Uertogenhosck, 7 Januari 1880. 
Rurqemeexter en Wethouders voorn., 

v. n. DOES DE WILLE BOIS. 
lie Secretaris, 

J . N . G. SASSEN. 

H . & J . S U Y V E R , 
P A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS n WERKTUIGEN. 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1888 bekroond met 
E E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

Kunstmatige wegneming der groeisappen uit alle 
soorten van hout, waardoor 

k r i m p v r i j en beve i l igd tegen zwam. 

i'. A A . VAN in:it uiiran, 
Houthandel en Stoonitimmer fabriek 

te D O R D R E C H T . 
ÜpfjT"' Vraagt Prijscouranten en Catalogus 

van H o u t e n Gebouwen . 
Albums van Timmerwerken met 185 schetsen a ƒ 1.—, 

(;e^;i I \ li n iseeiil ij/eren platen, 
Vlak, geribd of gegolfd, voor Dak- en Zi jbekleeding. 
Gebouwen en Daken pasklaar of opgesteld, 

geheel ijzer of met houten raamwerk 
en kapspanten. 

V A N D E R L I N D E N & C"., Dordrech t . 
»afF~ Vraagt Catalogus. 

Galvanisering op Loon. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

'Auidioohle zjjn voornemens Vrijdag 22 Januari 
1886, des morgens om elf uur in het Ge
meentehuis publiek aan te besteden: 

a. H e t bouwen v a n een School en 
Onderwjjzerswoning te L i n d e . 

/'. H e t bouwen van eene School te 
Veen ingen . 

I n twee perceelen en i n massa. 
De bestekken en de teekeningen liggen 

voor gegadigden ter inzage in het Gemeente
huis te XuidicoUe en ten Kantore van den 
Architect II. E. HOEGSHA te lloogereen, 

bij wien tevens nadere inlichtingen zjjn te 
bekomen. 

Bestekken zijn op franco aanvrage te be
komen aan het Gemeentehuis; die van per
ceel a tegen betaling van f 1. en die van 
perceel h voor / 0.50. 

Aanwijzing in het Gemeentehuis eön uur 
vóór de besteding. 

Ziiidmilde, fl Januari ISSfi. 
De burgemeester, 

ENGELENBURG. 
lie Wethouder, 

.1. .1. WESTENBRINK. 

VOOR E 
D I R E C T E U R 

J . N. SCHELTEMA. 

Koper- en Zinkgieterij 
Smederij. 

A M S T E R D A M B e e r e n s t r a a t 2 0 . 
Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
F A B R I E K T R A D E M A R K . » « ™ » » - ; 

.«•HüüMSM». \ A N 

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

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

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, ftitfag Biilffl, Moutvloereu, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Mauay-ijuvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Relon-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men aich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H G. KNOOPS C . O ZN . , Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

PIIOT0LITIIOGIIIPII1E, PHOTOZIMOGRAPHIE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor l'h >.( o I i i li o-. > !<•, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van IIH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'iiuioiluco-
Krapiiit- voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne Ntrrèetypr-liirirlitliiR voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

GK J. T H I E M E . 

D E L I N T & C i e . 
Rotterdam. 

PARKETVLOEREN en WANDTEGELS: 
V T L L E R O Y tc B O C H , 

B O C H F R È R E S , 
MINTON HOLLINS & Cie. 

Trottoir-IJzersteen en Comenttegels. 
Groote voorraden. 

Gedrukt bij 6. W. van der Wiel & O . , te Arnhem. 
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AWW 

\V. VAN GENDT TG/. 
van liet Weekblad, en adverter 

Redacteur-Uitgever l 
Adres voor Redactie en Administrate 

Bureau van De Opmerker, Drickoningenstraal 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architecture et Amieitin JAN SPRINGER, 

G B. POSTHUMUS MEYJES en A. \V. W KI SS MAN. 
Stukken, de/e Redactie betreffende, te adresseeren aan den lieer 

C. B. P O S T H U M U S MEYJES, Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

TH. G. STRENGRRS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

AliONNKMKN I' / 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/'7.50 en Nederlandsch-Indic f 9.—, beiden bij vooruitbetaling* 

ADVKRTKNTIKN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent vonr een bcwijsnoninier, worden lot Vrijdagavond aangenomen 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Hureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-l orrespondent J O H . (',. STKMI.KR (.'ZN., Boek
handelaar te Amsterdam. 

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

i. 
k. 
I. 
111. 

1". Dc 856*1'' Gewone, tevens 3c»1' Algemcene ver
gadering zal plaatshebben op Woensdag 20 Januari 
a. s., des avonds te 8 uren, in het American Hotel. 

De agenda voor die vergadering is: 
it. Openingsrede van den Voorzitter; 
/>. Mededeelingen van het Bestuur; 
e. Ballotage van den heer J . Krijgsman, als gewoon 

lid voorgesteld door de heeren II. J. VValle Jz. en 
W. de Zeeuw; 

of. Installatie van nieuwe leden; 
c. Verslag over het afgeloopen jaar van den iste-

Secretaris; 
f. Idem idem van den 2de-Secretaris; 
g. Rekening en verantwoording van den Penning

meester ; 
Verslag van de Verificatie-commissie; 
Idem van den Bibliothecaris; 
Idem van dc Lokaal-commissarissen; 
Behandeling der begrooting voor het jaar 1886; 
Verkiezing van drie Bestuurders (aftredend l i d : 

de heer C. B. Posthumus Meyjes, die zich niet weder 
herkiesbaar stelt, en periodieke aftreding van de hee
ren Henri Evers en E . Cuypers); 

n. Verkiezing van een Redacteur (aftredend lid de 
heer A . Salm G.Bzn,); 

0. Verkiezing van drie Lokaal-commissarissen (af
tredende leden de heeren E. van den Bossche, Tymon 
Meyer en J . A . van der Sluys Veer; laatstgenoemde 
heer stelt zich niet weder herkiesbaar); 

/ . Verkiezing van een Voorzitter; 
q. Uitloting van 5 aandeden der rentelooze leening 

ten behoeve van de Bibliotheek. 
2". A l s buitenlid is toegetreden de heer A . A . 

Andries, te 's-Gravenhage. 
3". Den leden wordt herinnerd, dat de inlevering 

der ontwerpen van de uitgeschreven ie gewone prijs
vraag „Een Protestantsche dorpskerk" moet geschieden 
vóór of op 1 Februari 1886. 

Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

( A . e t A . ) O V E R C I R K E L V O R M I G E 
P A V I L J O E N S BIJ Z I E K E N H U I Z E N . 

De heer H . Saxon Snell, F. R. I. B. A . , doet ons 
het volgende opstel, door hem in September 1S85 op 

j de vergadering van het Sanitair Institute of Great 
Britain, te Leicester, voorgelegd, toekomen. 

Het voorstel, om paviljoenen voor ziekenhuizen een 
: cirkelvormigen plattegrond te geven, werd in Engeland 
J gedaan in het laatst van 1878, juist terzelfder tijd, 
! toen in België de eerste steen voor een ziekenhuis, 
; waarbij dit systeem zou toegepast worden, gelegd werd. 

Het ontwerp voor dit gebouw, het Burger-hospi
taal te Antwerpen, was door den Gemeenteraad dier 
stad goedgekeurd. Later werd het aan den Openbaren 

i Gezondheidsraad, te Brussel, voorgelegd, en dit lichaam 
keurde het bouwen van cirkelvormige paviljoens af, 

i en wel op gronden, die, nu de gebouwen voltooid 
zijn , volkomen juist zijn gebleken. Toch ging men tot 
de uitvoering van het ontwerp over; het gebouw is 
nu geopend en kan door belangstellenden in oogen-
schouw genomen worden. 

Geen andere natie van het vasteland heeft, zoover 
mij bekend is, dit systeem doen toepassen, maar in 
Engeland heeft men vele dergelijke ziekenhuizen op
gericht en men wil er nog andere evenzoo bouwen. 

De cirkelvormige zalen hebben, oppervlakkig be
schouwd , iets zeer aantrekkelijks, en men meent aan
vankelijk , dat al wat in het voordeel van dit systeem 
wordt aangevoerd, werkelijk waarheid is. Ikzelf was 
geneigd om, voor ik de quaestie grondig bestudeerd 
had, te gelooven, dat het nieuwe systeem zoo niet alle, 
dan toch vele eischen bevredigen kon. Deze illusie 
verdween echter, toen ik onlangs gelegenheid had, 
het vraagstuk nader te bestudeeren, daar mij werd 
opgedragen , een rapport over een te stichten ziekenhuis 
uit te brengen. Ik kwam toen tot het besluit, dat de 
langwerpige paviljoens in elk opzicht de voorkeur 
verdienen, zoo wat zuinigheid van bouw als exploitatie 
betreft, en dat men geen nut heeft van het meerdere 
geld, dat men voor cirkelvormige paviljoens besteedt. 

Mijne opmerkingen betreffen slechts tie paviljoens 
van gewone ziekenhuizen, en ik laat de paviljoens 
voor bijzondere ziektevormer) onbesproken. Toch be 
ik eveneens overtuigd, dat het cirkelvormige syst' 
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dat thans door velen voorgestaan wordt, ook voor die 
paviljoens niet deugt. Om dit aan te toonen, zou ik 
echter uitvoeriger worden dan mijn bestek gedoogt. 

Ik begin met het bespreken van datgene, wat bij 
het bouwen van paviljoens bij ziekenhuizen in het oog 
dient gehouden te worden. 

In de eerste plaats doet zich de vraag voor, hoe
veel patiënten men in één paviljoen mag plaatsen. 
Miss Nightingale en vele directeuren van ziekenhuizen 
meenen, dat voor ieder paviljoen, behalve de gewone 
verpleegsters en dienstboden, ook één hoofdverpleegster 
en één nachtvcrpleegster noodig zijn, en dat deze 
hoogstens 40 patiënten overzien kunnen. Voor een 
goede administratie is het echter noodzakelijk, dat het 
aantal patiënten niet meer dan 32 en niet minder dan 
20 bedrage, en dat twee isolcerkamers, ieder voor één 
of hoogstens twee patiënten , in het paviljoen aanwezig 
zijn. De kamer der verpleegsters moet bovendien in 
de onmiddellijke nabijheid van de ziekenzalen liggen. 

Kleine paviljoens (behalve natuurlijk de isoleerka-
mers) zijn steeds verwerpelijk, want, zegt Miss Nigh
tingale , zij zijn „slecht voor de discipline, daar een 
klein getal patiënten eerder tegen de goede orde sa
menspannen zullen dan een grooter aantal." (') Een 
hoofdverpleegster kan beter één groote zaal overzien 
dan een aantal kleine vertrekken. 

Iedere ziekenzaal moet minstens twee privaten en een 
gootsteen hebben, daarvan gescheiden door goed ge
ventileerde voorportalen, terwijl ook één badkamer in 
de onmiddellijke nabijheid aanwezig moet zijn Men 
begrijpt dus, dat hoe minder patiënten in één zaal 
bijeen zijn , het aantal der vereischte verpleegsters des 
te grooter zal worden , en dat men dan ook meer ka
mers voor verpleegsters, privaten enz. zal moeten maken. 

Laten wij aannemen, dat een ziekenhuis bestemd 
wordt voor 576 patiënten, waarvan 540 in achttien 
langwerpige zalen opgenomen en 36 in isoleerkamers 
gehuisvest worden. Wanneer de gebouwen drie ver
diepingen hoog zijn, had men slechts zes paviljoens 
noodig. Volgt men nu het systeem der cirkelvormige 
zalen, dan kan men slechts twee-en-twintig patiënten in 
één zaal plaatsen; daardoor heeft men 8 paviljoens noo
dig en dus in het geheel vier-en-twintig zalen inplaats 
van achttien. Wij veronderstellen in beide gevallen 
zalen van denzelfden inhoud (zie de figuren). 

• • Daar men nu één 
BI hoofdverpleegster 

en een nachtver
pleegster voor ie
dere zaal noodig 
heeft , moet men , 
als men het sys
teem der cirkel
vormige zalen volgt, 
twaalf verpleegsters 
méér hebben. 

De beide paviljoens maken daarenboven 
ook het hebben van twee ondergeschikte be
dienden, die brandstof, geneesmiddelen, 
voedingsmiddelen enz. aanbrengen, nood
zakelijk. Deze 14 personen kosten per 
jaar te zamen zeker niet minder dan £ 700 

. u ( ƒ 8 4 0 0 ) . 
I " • I De kosten van brandstof voor de ver

warming dezer beide paviljoens kan men 
op minstens £ 200 (ƒ2400) per jaar stellen, en de 
kosten van schoonmaken en herstellen bedragen zeker 
£ 100 (ƒ1200). Dus worden de jaarlijksche onkos
ten met een totaal van £ 1000 (ƒ12000) verhoogd. 

(>) Notes on Hospitals bij Florence Nightingale 1863. 
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Herleidt men dit bedrag tot kapitaal, dan komt men 
op £ 33,000 (ƒ396,000) , dat het toepassen van de 
cirkelvormige paviljoens voor de 576 patiënten meer kost. 

Moet men 1000 patiënten huisvesten, dan worden 
dus de kosten, verbonden aan het maken van cirkel
vormige paviljoens £ 57,392 (ƒ688,704) meer dan die 
van langwerpige paviljoens. 

Wat nu dc kosten van den bouw der paviljoens 
betreft, moeten wij eerst nagaan, welke afmetingen men 
aan de zalen geven moet. Er bestaat veel verschil tus-
schen de geneesheeren omtrent de afmetingen, die 
men noodig acht, ten minste, wanneer wij de uitge
voerde ziekenhuizen tot maatstaf nemen. 

Capt. Douglas Galton meent dat 34 a 37 M ' per 
bed voldoende is. Miss Nightingale eischt 34 a 42 
M ' en Dr. Parkes 42 a 56 M • per bed. Dr . De Chau-
mont, die een rapport omtrent de ziekenhuizen te Nor
wich en te Norfolk heeft uitgebracht, toont aan, dat 
waar een voldoende ventilatie aanwezig is, men vol
strekt geen voordeel verkrijgt door de zalen grooter 
te maken dan 34 M ' per patiënt. 

Het rapport van de commissie, die benoemd is om 
na te gaan, hoeveel inhoud aan de zalen in „Metropolitan 
workhouses and infirmaries" gegeven moet worden, 
komt tot de conclusie, dat die inhoud niet minder ge
nomen mag worden dan 24 M 1 , doch onder beding 
dat de ruimte, boven de 4 M . hoogte, uit den vloer 
gemeten, niet medegerekend wordt. Deze commissie 
bestond uit erkende autoriteiten, als Dr. Thomas 
Watson. Henry W. Aclar.d, Francis Sibson, W . O. 
Markham , John Randall, Capt. Douglas Galton , Ure-
dale Corbett, Timothy Holmes F. R. C. S. en Charles 
Hawkins F. R. C. S. 

Ik heb vier groote „Parish infirmaries" gebouwd, 
die gemiddeld meer dan 2500 gewone patiënten be
vatten, en ik kon daar nog geen 27 M * . per bed 
maken, en toch hebben de aan die inrichtingen ver
bonden dokters het niet noodig geacht, om bedden 
te doen wegnemen, wat men slechts bij ernstige ziek
ten wenschte te zien gebeuren. 

Het Moabit-hospitaal te Berlijn heeft slechts ruim 
24 M 3 ruimte per patiënt. Daar in dit ziekenhuis ge
middeld een vierde van het aantal lijders eene besmet
telijke ziekte hebben, gelooven wij, dat men althans 
voor deze lijders meer ruimte zou behoeven. Toch is 
het sterftecijfer in dit ziekenhuis niet hooger dan in 
andere Duitsche inrichtingen. 

Men kan de afmeting van ziekenzalen niet afleiden 
alleen uit dc kubieke ruimte voor eiken patiënt, want 
Dr. De Chaumont heeft duidelijk aangetoond, dat bij 
goede ventilatie dc grootte der zalen van ondergeschikt 
belang is. Men moet daarenboven nog zorgen voor 
voldoende oppervlakte. 

Het Moabit-hospitaal en de reeds genoemde „infir-
maries" hebben ruim 6 M ! oppervlakte per patiënt, 
en deze oppervlakte wordt ook door de straks ver
melde commissie voldoende geacht. Capt. Douglas 
Galton eischt 8 a 10 M 2 , Miss Nightingale 9 a 9.5 M J , 
Dr. Parkes 9 a 11 M ' , welk cijfer ook door Dr. De 
Chaumont noodig geacht wordt. 

De minimumruimte is bedoeld voor hospitalen Bon

der , de maximumruimte voor hospitalen met medisch 
onderwijs. 

Bij het bepalen van de oppervlakte eener ziekenzaal 
heeft men met twee gewichtige factoren rekening te 
houden, en wel de breedte van de zaal en den afstand 
der kribben van elkander. Een breedte van 7.50 M . 
wordt voor elke ziekenzaal voldoende geacht, en 
daar het van het hoogste belang i s , dat zich om elk 
bed een zoo groot mogelijke ruimte bevindt, zou men 
deze breedte nimmer overschrijden, ware het niet, dat 
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men een ziekenzaal liefst niet langer dan 36 M . maakt. 
De afstand der bedden in „parish infirmaries" is 1.80 

M . , doch 2.10 a 2.40 M . wordt in de meeste hos
pitalen wenschelijk geacht, waarom men de zalen dan 
ook breeder maakt. 

Ik moet hier erop wijzen, hoezeer de voorstanders 
van de cirkelvormige paviljoens dwalen, wanneer zij 
de muurvlakte gelijkluidend verklaren met de vlakte, 
die voor het plaatsen der bedden noodig is. 

In de Builder van 9 Mei 1S85, b.v., vond ik een ont
werp van een militair hospitaal, dat volgens het cir
kelvormige systeem geprojecteerd was. In de beschrij
ving , daarbij behoorende, werd gezegd , dat voor eik-
lijder een muurvlakte van 2.40 M . lengte aanwezig was. 
Wanneer dit hospitaal ooit gebouwd wordt, en men 
plaatst er de kribben in , komen de hoofdeinden 2.25 M . 
hart op hart en de voeteinden slechts 1.87" hart op hart 
uit elkander, en daar de bedden 090 M . breed zijn, 
is de ruimte daartusschen , aan het voeteinde , slechts 
0.97r- M . 

Wij moeten dus, om de beschikbare muurvlakte in 
een cirkelvormige zaal te kunnen vergelijken met die, 
in een langwerpige, in het eerste geval de lengte be
rekenen over het midden der bedden 

Wat betreft de hoogte van ziekenzalen, geeft alleen 
Prof De Chaumont een bepaalde meening te kennen ; 
deze zegt, dat 3.60 a 3.90 M . voldoende is. Twee 
Amerikaansche geleerden, Dr. Cowles en Dr. Wood, 
toonden overtuigend aan , dat men geen voordeel heeft 
van zalen, die meer dan 3.60 M . hoog zijn. De mees
te andere autoriteiten beschouwen de vraag, hoe hoog 
de ziekenzalen gemaakt moeten worden, als onderge
schikt aan de vraag, welke oppervlakte voor ieder bed 
beschikbaar is. 

In de hierbijgevoegde figuren zijn twee zalen van 
gelijke oppervlakte afgebeeld. Men kan in de lang
werpige 30 patiënten huisvesten, terwijl in de ronde 
slechts 22 bedden geplaatst kunnen worden. Bij een 
gelijke hoogte der zalen heeft dus de ronde zaal een 
veel grooteren kubieken inhoud per patiënt, hoewel dit 
geheel onnoodig is, daar men met den kubieken in
houd van de ruimte tusschen den buitenwand en de 
gestippelde lijn zou kunnen volstaan. De ruimte binnen 
de gestippelde lijn is dus doelloos. Men heeft op ver
schillende wijzen van dit middelste deel partij trachten 
te trekken. Sommigen willen daar een trap maken, 
terwijl te Antwerpen daar een verpleegsterskamer ge
maakt is, die echter, naar ik geloof, wel zelden ge
bruikt zal worden. 

Daargelaten het onpractische van dergelijke inrich
tingen midden in een ziekenzaal, springt het ook in 
't oog, dat zij hinderlijk zijn voor de geregelde ven
tilatie. 

Wat heeft men nu aan deze overtollige ruimte ? Men 
moet haar bouwen, schoonhouden, verlichten, verwar
men en betalen. 

Zien wij eens, wat de twee paviljoens, die wij voor 
onze 576 patiënten meer noodig hebben , als wij cir
kelvormige zalen maken willen, ons kosten. Behalve 
de ƒ 8 4 0 0 voor verpleging, moeten wij voor bouw, in
richting enz. betalen £ 27,500 ( ƒ 3 3 0 , 0 0 0 ) , dus te za-
n>tn ƒ 338,400. 

Deze som moeten wij verdeelen over 576 patiënten, 
en wij krijgen dus een vermeerdering per patiënt van 
bijna ƒ 588. Rekenen wij hierbij de tot kapitaal her
leide kosten van verpleging, die wij vroeger op ƒ 688,704 
per duizend patiënten berekend hebben, dan kost de 
weelde van cirkelvormige paviljoens ƒ 1276 per patiënt. 

Nu zeggen de voorstanders van het cirkelvormig 
systeem wel „wij hebben met geen kosten rekening 
te houden; wat wij wenschen is een zoodanig gebouw, 

dat het meest geschikt is om de patiënten, die erin opge
nomen worden te genezen", en, binnen redelijke gren
zen blijvende, is dit zeker volkomen juist, doch ik zoek 
tevergeefs naar bewijzen, dat cirkelvormige zalen beter 
zijn dan vierkante, en ik geloof ook niet, dat men ze 
vinden zal. Men kan toch niet beweren, dat de ven
tilatie in zalen, waar de vensters 18 a 21 M . uit el
kander liggen, beter zal zijn dan daar, waar ze slechts 
7.20 a 9 M . van elkaar verwijderd zijn. Ook gaat het 
niet aan te beweren, dat er door eenzelfde aantal 
vensters in een ronde zaal meer licht en lucht komt, 
dan in een vierkante. 

Wat heeft men dus voor de ƒ 1 2 7 6 , die men per 
patiënt extra besteedt? In een ziekenhuis, voor medisch 
onderwijs bestemd en waar zooveel mogelijk ruimte 
om de bedden voor de studenten noodzakelijk is, kan 
het toch geen voordeel genoemd worden, dat de voet
einden dicht bij elkander staan, wat in een cirkelvor
mig paviljoen niet te vermijden is. Ook kan niemand 
beweren , dat het wenschelijk is , een verpleegster (zoo
als te Antwerpen geschiedt) midden in de ziekenzaal 
te plaatsen , waar zij steeds de min of meer bedorven 
lucht inademt, terwijl, indien haar kamer naast de zaal 
l igt , zooals bij langwerpige zalen , zij door een venster 
haar patiënten in het oog houden kan. Is een trap in 
het midden geplaatst, dan kan men toch niet zeggen, 
dat het aanbeveling verdient, al het leven, dat nood
zakelijkerwijze op die tra]) gemaakt wordt, midden in 
de ziekenzaal te hebben, terwijl bij langwerpige zalen 
de trappen geheel afgescheiden liggen. 

Ik kan dus niet inzien, dat deze veranderingen ver
beteringen zijn , en dat het cirkelvormige systeem voor
deden bezit boven het totdusverre gevolgde. 

(A. e tA.) E E N K U N S T W E R K . 
Wij waren in de gelegenheid, in het atelier van den 

beeldhouwer H . J. Teixeira de Mattos de marmer-
buste te bezichtigen, die, eenmaal in den foyer van 
den Stadsschouwburg geplaatst, de heugenis aan de 

I gevierde tooneelkunstenares levendig zal houden. 
De beeldhouwer heeft terecht begrepen , dat hij me

vrouw Kleine niet moest voorstellen, zooals zij er in 
hare laatste levensjaren, door lijden verzwakt, uitzag. 
Om ook aan het nageslacht eenigszins te doen gevoe
len , wat de tooneelspeelster voor haar kunst geweest 
was, gaf het geen pas haar als oude vrouw af te 
beelden. 

Zooals wij haar nu in marmer gebeiteld zien, is het 
de vrouw in de kracht des levens, en de gelijkenis 
wordt door hen, die zich de begaafde vrouw van vroe
ger jaren herinneren, zeer geroemd. 

In plaats van het moderne costuum, voor den beeld
houwer vooral zoo ondankbaar, heeft de heer Teixeira 
een losse draperie gekozen, die in bevallige plooien 
om de schouders golft en oorzaak is, dat de buste , 
van alle zijden gezien, een goed silhouet heeft. 

Over het geheel ligt een waas van adel uitgebreid 
zooals voegt daar , waar het de afbeelding geldt van 
iemand, die een zoo hooge plaats onder onze kunste
naressen innam. 

Wij wenschen den heer Teixeira geluk met zijn wel
geslaagden arbeid, die, naar wij hopen , in den Stads
schouwburg een gunstige plaats moge vinden. 

B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
Vergadering van 6 Januari 1886. 

De Voorzitter opent de vergadering en spreekt bij den 
aanvang van den ingetreden tijdkring zijne beste wen
schen uit voor de leden en hunne belangen. Hij spoort 
de leden aan, tot bereiking van het doel der Vereeniging 
mede te werken, daarbij vooral wijzende op het tweede 



20 D E O P M E R K E R . 16 Januari 1886. 

l id van haren n a a m : Vriendschap. D o o r onderlinge 
welwil lendheid en vooral door wederkeerige humane 
behandeling en beoordeeling zal deze naam geen ijdele 
leus zijn. 

Eraan herinnerende, dat deze vergadering minder ge
wijd is aan ernstige werkzaamheden dan aan gezel l ig 
samenzijn, wijst hij op het door een l i d ter beschou
wing gegeven werk van K . E . O . Fr i t sch , Denkmaler 
Deutscher Renaissance. 

Vervolgens doet hij na eenige huishoudeli jke, de 
volgende mededeelingen. 

E e n l i d heeft zich aangeboden de leden in nauw
keurige kennis te brengen met waterpas- en hoekmeet-
instrumenten , om hen , die daartoe lust gevoelen , in 
het gebruik ervan op het terrein de noodige aanwij
zingen te geven. Een ander l id heeft binnenkort eene 
tentoonstelling toegezegd van verschillende voorwerpen 
van beeldende kunst , zoowel in natura als in afbeel
d ing . D e heer G J . M o r r e heeft z i c h , op verzoek 
van het Bes tuur , bereid verk laard , de in de Afdee
l ing ' s -Hage van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkuns t voorgedragen toel ichting van een Diagram, 
ter bepaling der hoogte van vrij opliggende balken, ook 
in een van onze vergaderingen voor te dragen. Een 
rechtsgeleerde a lhier , heeft z ich bereid verklaard eene 
lezing op rechtskundig en administratief gebied te 
houden. 

D e teekeningen voor de eerste aflevering van het 
plaatwerk zullen 1 Februari gereed zijn. Daaromtrent 
zijn voorstellen van de Regel ingscommissie ingekomen, 
die in behandeling zullen komen nadat van de eerste 
vruchten kennis genomen kan worden , opdat de leden 
met meer kennis van zaken zullen kunnen oordeelen. 

M e t de schets-avonden zal in de volgende week een 
begin worden gemaakt en deze zullen eenmaal per 
maand worden voortgezet. 

D e voorgenomen tentoonstelling van het werk der 
leden zal in Maart plaatshebben. H e t Bestuur voegt 
zijn ui tnoodiging bij die van de Regelingscommissie 
tot zoo algemeen mogelijke deelneming. 

In de volgende vergadering zal het Bestuur het 
voorstel doen , om een gemeenschappelijk bezoek aan 
G o u d a te brengen , teneinde het bezienswaardige aldaar 
in oogenschouw te nemen. 

H e t reeds vroeger ter kennis van de leden gebrachte 
schrijven van de Vereen ig ing tot Bevorder ing van 
Fabr ieks- en Handwerksni jverheid te 's-Gravenhage, tot 
bevordering van het welslagen van de wedstrijden voor 
handwerkslieden en leerlingen in Zu idho l l and , wordt in 
discussie gebracht Nadat eenige leden over de vraag, 
of aan de ui tnoodiging gevolg zal worden gegeven, 
hun gevoelen hadden medegedeeld, wordt door een 
l id het voorstel gedaan, vanwege de Vereenig ing een 
of meer medailles beschikbaar te stellen. W o r d t be
sloten in de volgende vergadering de zaak tot een 
einde te brengen. 

Ten slotte worden acht nieuwe leden aangenomen 
en twee voorgesteld. 

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 BOUWKUNST. 
A F D E E L I N G G R O N I N G E N . 

Vergadering van 8 Januari 1886. 
De Voorzitter opent de eerste vergadering in dit jaar met 

een hartelijk welkom aan de leden. In aanmerking nemende, 
dat tcdezerstede reeds eene Vereeniging tot Bevordering der 
Bouwkunst gevestigd was, toen kort vóór den aanvang van 
1885 de Afdeeling Groningen van de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst werd opgericht, was, meent spreker, 
voor de Afdeeling het eerste jaar van haar bestaan niet zoo 
ongunstig als wel kon worden verwacht. De hoop op gewenschte 
toenadering, hoewel niet vervuld, is bij hem niet verminderd. 
Hij stelt zich voor, dat zij zal komen, wanneer nog meer wordt 
ingezien, dat de Maatschappij het lichaam is, dat de bouw

kundigen tot elkander moet brengen. Was het eerste jaar 
voor de Afdeeling i.aar omstandigheden gunstig, met gegrond 
vertrouwen op haar toenemenden bloei, gaat hij het tweede 
jaar tegemoet. 

Het verslag van den toestand der Afdeeling en van hare 
werkzaamheden over 1885, daarna door den Secretaris uitge
bracht, bevestigde het gevoelen van den Voorzitter. 

Daar de heeren Hoekzema, Switters en Nijhuis. in de De-
cembervergadering tot Bestuursleden gekozen, voor de benoe
ming hadden bedankt, en eene verkiezing der heeren Wegcrif, 
Schcffel en Van der Voort evenmin tot een gunstig resultaat 
leidde, stond de Afdeeling voor eenige moeilijkheid, omdat de 
leden, die, behalve de Bestuursleden, voor eene verkiezing nog 
in aanmerking konden komen, buiten de stad woonachtig zijn, 
en uit den aard der zaak dus moeilijk de taak van een Be
stuurslid kunnen vervullen. 

Het voorstel van den heer Wolters, om in overeenstemming 
met eene betrekkelijke bepaling der statuten, de herkiezing 
van de aftredende Bestuursleden aan te bevelen. was aanleiding 
tot de opheffing van het bezwaar. 

De heeren J. B. Jager, H. Raammaker en B. J. Boswinkel 
werden thans herkozen, respectievelijk tot Voorzitter, 2ll,'-.Secre-
taris en Bibliothecaris. De benoemden verklaarden zich bereid, 
in het Bestuur zitting te blijven houden, waarvoor hun bij 
mondt van den heer De Vogel den dank der Vergadering wordt 
gebracht. 

Het verzoek aan het Bestuur van het Departement Gronin
gen der Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid, om 
zijne hulo in het organisceren van tentoonstellingen van kunst
voorwerpen uit het Museum te Haarlem, nevens die van plaat
werken, welke de Afdeeling, eens in de maand, voor het pu
bliek toegankelijk stelt, mocht geen gunstig onthaal vinden. 
Het Bestuur van het Departement wenschte in dezen op eigen 
terrein te blijven en vond daarom geen termen voor samenwer
king met de Afdeeling. Besloten werd, het Departementsbestuur 
van de teleurstelling te doen blijken en nader te wijzen op het 
doel, dat de Afdeeling op het oog had. 

De Voorzitter doet mededeeling van een ingekomen schrij
ven van de heeren E. I). J. de Jongh Jzn. en H . Wind , inhou
dende, dat zij voor het lidmaatschap der Afdeeling bedanken; 
eerstgenoemde wegens vertrek naar elders. 

Daarna houdt de heer J. B. Jager eene lezing over versiering 

in ile Houwkunst en kunsthandwerken. Spreker wijst erop 
hoe, van de vroegste tijden af, de mensch door schoonheids
gevoel gedreven, de verschillende voorwerpen, die hij vervaar
digde, trachtte te versieren, hoe het oog aangenaam wordt 
aangedaan, wanneer vorm en versiering hand aan hand gaan. 

Het is niet genoeg, dat een voorwerp. door zijne versieringen, 
op den oppervlakkigcn beschouwer een goeden indruk maakt; 
ook eene móer nauwlettende beschouwing der ornementen in 
verband met dc deelen, tot wier versiering zij strekken, moet 
een bevredigend resultaat geven. Spreker geeft ten slotte den 
wensch te kennen, dat ook bij den werkman het schoonheids
gevoel zich meer ontwikkelen zal. De Afdeeling zou niet beter 
kunnen doen. dan zooveel mogelijk schoone vormen onder de 
oogen van het publiek tc brengen. 

Deze lezing, waarvoor spreker dankgezegd wordt, geeft aan
leiding tot een discussie, waarbij de heer De Vogel o. a. te 
kennen geeft dat, wanneer hier vervaardigde voorwerpen niet 
altijd getuigden van goeden smaak en kunstvaardigheid, de 
oorzaak daarvan dikwerf ook schuilt bij de patroons, wat hij 
nader aantoont. 

Daarna sluit de Voorzitter de vergadering. 

A F D E E L I N G R O T T E R D A M . 

Vergadering van Vrijdag 15 'Januari 1886. 

Tegenwoordig 10 leden. De notulen der vorige vergadering 
worden onveranderd goedgekeurd. 

De Voorzitter wenscht den leden en de Afdeeling allen voor
spoed op deze eerste vergadering in het jaar 1886, en herdenkt 
den waardigen, bekwamen en innemenden Voorzitter der zus-
ter-afdeeling te 's-Hage, den tc vroeg ontslapen heer H. P. 
Vogel, die aan de Maatschappij en zijn familie zoo plotseling 
werd ontrukt. Dc liefde en achting, die den overledene werd 
toegedragen, bleek uit de tegenwoordigheid van zoovele vak
broeders, vrienden, vertegenwoordigers onzer Maatschappij 
en van andere lichamen en corporatién. bij het ten grave bren
gen van het stoffelijk overschot. 

De vergadering stemde ten volle in met dit woord van waar
deering. De Voorzitter deelde mede, dat de heer H . van der 
Linden Dzn. de benoeming tot bestuurslid had aangenomen. 
Genoemde heer werd, bij de aanvaarding van zijn zetel, door 
den Voorzitter gelukgewenscht. Tot bestuurslid, in plaats van 
den heer van Prooijen, werd benoemd den heer E. G. A. Fol, 
die deze benoeming aannam. 

Ingekomen is een schrijven van het College van Brand
meesters, de medewerking der Afdeeling inroepende ter ver
krijging van een «Diploma voor Brandmeesters'', waartoe een 
prijsvraag zou worden uitgeschreven met uitloving eener premie 
van ƒ 20. De bedoeling was echter niet duidelijk, daar eerst 
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gedacht werd, dat alléén dc leden der Afdeeling zouden mee-1 
dingen, maar later was vernomen, dat ook aan Houwkunst en 

Vriendschap een dergelijke uitnoodiging was gericht. Ook de 
leden dier Vereeniging zouden dus aan den wedstrijd kunnen 
deelnemen. 
Het College van Brandmeesters scheen verder te bedoelen, 
dat een Jury door de beide Vereenigingen zou worden benoemd, 
die ook het programma zal kunnen samenstellen, ofschoon 
het College het recht bedong om een der /////-bekroonde ant
woorden te laten uitvoeren. Tegen dit laatste opperde dcheer 
Van der Linden bedenkingen, en vroeg waartoe de Jury dan 
eigenlijk zou dienen. Bij dc uitvoering van een bouwwerk kan 
soms de practische ontwikkeling en moraliteit van den be
kroonde in twijfel worden getrokken, weshalve de prijsuit-
schrijvers in zoo'n geval vrij moeten zijn welk ontwerp en onder 
wiens leiding dit zal worden uitgevoerd. Bij het maken van 
een diploma kan echter geen bezwaar van dergelijken aard 
gemaakt worden, weshalve hij zich tegen zulk een voorbehoud 
verzette. 

De Voorzitter beloofde de zaak met het College nader te zul
len bespreken, waarna de Vergadering in beginsel besloot hare 
medewerking tot de prijsvraag te verleenen. 

De Voorzitter deelt mede, dat op 29 Januari de heer Le 
Comte van Delft voor de Vereeniging Kunstvlijt een lezing zal 
houden over t lie kt en bruin" De leden der Afdeeling worden 
door Kunstvlijt uitgenoodigd, die lezing bij te wonen. 

De Voorzitter vraagt, wie van de leden iets heeft mede te 
deelen, waarop de heer Voorhoeve, naar aanleiding van het
geen op de vorige vergadering in zake de cholerabarak aan 
de Linker-Rottekade was besproken, berichtte, dat hij door 
onderzoek der couranten is tc weten gekomen, dat de (ïemeente-
raad slechts heeft toegestaan: het maken van een lokaal of 
ruimte voor lagere scholen, maar dat er nimmer sprake is ge
weest om een houten cholerabarak aldaar te plaatsen, die, in
geval van brand, een zeer groot gevaar voor de daarin liggende 
lijders zou opleveren, gezwegen nog van dc onmogelijke afvoer 
der fecaliCn en van het waschwater. Besloten werd in de vol
gende vergadering op deze zaak terug te komen. 

De heer Bokking noodigde daarna de leden der Afdeeling uit 
ter bijwoning van de vergadering tot Bevordering van Fabrieks-
en Handwerksnijverheid op 21 Januari, in Caledonia, waar als 
spreker zal optreden de heer H. C. van Woerden, technoloog, 
technisch directeur van de ateliers voor photolithographic enz. 
van dc firma G. J. Thieme, te Arnhem; deze heer zal de nieuwste 
toepassingen der photolithographic bespreken en mededeelin
gen over photolithographic. lichtdruk, photogravure enz. doen. 
Dc Voorzitter dankte, namens de Afdeeling. den heer Bek
king, maar betuigde zijn spijt, dat deze vergadering juist samen
viel met dc vergadering van Houwkunst cn Vriendschap, waar 
de heer Weissman van Amsterdam een spreekbeurt zal ver
vullen, bij welke vergadering de leden der Vereeniging Kunst

vlijt worden uitgenoodigd. Daarop vroeg de heer Fol het woord 
om aan de vergadering, en inzonderheid aan den heer Bekking. 
eenige inlichting te vragen omtrent bliksemafleiders, daar hij 
op de in aanbouw zijnde kerk te Neuzen een atlcider plaatsen 
moet. Voornamelijk bracht hij deze zaak ter sprake omdat 
dezer dagen beweerd is, dat, in plaats van platina-, tegenwoordig 
nikkelpunten worden aangewend; hij vraagt nu, of nikkel daar
voor een goed materiaal is. De heer Bekking geeft verre de 
voorkeur aan platina omdat hij bij ondervinding weet, dat 
platina blank blijft, terwijl zilveren punten zwart werden. Nik
kel heeft hij nog niet voor dit doel gebruikt, maar uit hetgeen 
hij bij vernikkelde voorwerpen heeft waargenomen, leidt hij 
af, dat nikkel «aanslaat." Voorts wijst hij op de zoo noodige 
hardheid der spits, daar zelfs aan platina-spitsen soms nog 
bolletjes ontstaan. 

De heer Bekking deelt omtrent de plaatsing van den blik
semafleider nog mede, dat op de fabriek der Electriciteits-
maatschappij «de Khotinsky" alhier, aan het grondeind drie 
zware koperen platen zijn aangebracht van een meter in het 
vierkant, welke voorzorg, gepaard aan de zeer diepe ligging 
dier grondplaten, zeker als afdoende kan worden beschouwd, 
maar op die wijze wordt een bliksemafleider bijzonder kost
baar. Uit een en ander blijkt, dat het leveren en het plaatsen 
van een bliksemafleider een werk van vertrouwen is, waarbij 
de prijs dus niet op den voorgrond moet treden. 

De Voorzitter doet alsnu eenige belangrijke mededeelingen, 
opgehelderd door duidelijke teekeningen, omtrent de ventilatie 
en verwarming van het Parlementsgebouw te Londen. Het 
onderwerp is wel niet nieuw, maar het is gebleken, dat deze 
inrichting nog steeds als een der beste oplossingen op dit ge
bied kan aangemerkt worden Hij bespreekt daarbij de mislukte 
pogingen tot oplossing van dit vraagstuk voor genoemd ge
bouw. Het daar nog steeds gebruikt wordende systeem dateert 
van het jaar 1830 en berust op den toevoer van warme cn 
koude lucht in een en hetzelfde ondergronds-kanaal. Dit kanaal 
heeft links en rechts zijkanalen naar luchtkamers, die zich on
der den geheelen vloerbevinden, welke luchtkamers door 300,000 
gaatjes de versche verwarmde of afgekoelde lucht door den 
vloer, die door een kleed bedekt is naar boven persen. 
Hierdoor wordt echter het stof omhoog gestuwd, hetgeen zeer 

hinderlijk is voor de Parlementsleden, maar overigens voldoet 
deze inrichting zeer goed. Tot afvoer van de lucht dient een 
groot kanaal boven het plafond, welk kanaal eveneens door 
zijkanalen in verbinding staat met caissons, die in het pla
fond zijn aangebracht. Uit dit afvoerkanaal gaat een buis naar 
beneden, waar de af te voeren lucht door een vuur aange
trokken, verbrand en door een hoogen schoorsteen afgevoerd 
wordt. Des zomers wordt de lucht in de kelders door ijs afge
koeld. Deze inrichting is zeer kostbaar. 

De Voorzitter deelt nog mede, dat dc corridors van het M i 
nisterie van Justitie door een verwarmingstoestel worden ver
warmd, terwijl elke zaal en kamer een haard of kachel heeft, 
naar keuze van de ambtenaren, die daarin verblijf houden. 
Deze combinatie schijnt zeer goed te voldoen. 

De Vice-voorzitter, de heer Voorhoeve, zegt den heer Cra
mer dank voor zijne belangrijke en duidelijke voordracht en 
beveelt de Afdeeling aan voor meerdere mededeelingen, waarna 
dc vergadering wordt gesloten. 

A F O E E L I N O ' S - G R A V E N H A O E . 

Vergadering van Vrijdag 15 Januari 1886. 

De vergadering, hedenavond gehouden, was geheel gewijd 
aan de nagedachtenis van den overleden Voorzitter, den heer 
H . P. Vogel. 

Na voorlezing der mededeeling van dat overlijden, door de 
kinderen van den overledene, en van een deelnemend schrijven 
dienaangaande vanwege het Hoofdbestuur der Maatschappij 
aan de Afdeeling, nam de Voorzitter, de heer Van I.ith, het 
woord om. wijzende op den met rouw omfloersten Voorzitters
zetel van den overledene, door eenige welgekozen woorden in 
het licht te stellen, welk waarlijk groot verlies geleden werd 
door den dood van den heer Vogel, zoowel door de maatschappij 
in het algemeen, als door de Academie alhier cn onze Afdeeling 
in het bijzonder. 

Dat de heer Vogel zeer bemind was, daarvan getuigde de 
warme instemming, waarmede het voorstel van het Bestuur der 
Afdeeling werd aangenomen, om n.l. zijne nagedachtenis zoo
veel mogelijk in aandenken te doen blijven, door te trachten 
een monument op zijn graf tc stichten; daartoe werd eene com
missie benoemd, die zoo spoedig mogelijk aan dat voorstel uit
voering zal geven. 

Nadat een der leden, namens de Vergadering, het bestuur 
had dankgezegd voor de waardige wijze waarop het de Afdee
ling bij de begrafenis had vertegenwoordigd, sloot de Voorzit
ter de vergadering. 

A F O E E L I N O L E E U W A R D E N . 

Vergadering van Vrijdag 15 Januari 1886. 

De Voorzitter opent deze bijeenkomst met een welkomst
groet aan dc leden bij de intrede van het nieuwe jaar-

De notulen der vorige vergadering worden onveranderd goed
gekeurd en eveneens de begrooting voor dit dienstjaar vast
gesteld. 

Hierop werd het woord gegeven aan het lid W. C. de («root, 
die eene voordracht wenschte te houden over Landbouwwoniugen. 

De inrichting cn vorm hiervan, die zich in hoofzaak regelt 
naar de verschillende landbouwstelscls, wordt door den spreker 
op eene duidelijke wijze behandeld en door tal van teekeningen, 
ook der onderdeelen, toegelicht; in hoofdzaak werden dc eischen 
genoemd, die gesteld zijn voor een goede Fricsche boeren
plaats, waarvan, in tegenstelling bij andere woonhuizen, alle ge
makken der bewoners op den achtergrond staan en die geheel voor 
eene gemakkelijke uitoefening van het bedrijf wordt ingericht. 
Op bouwgronden heeft men behoeften aan groote bergruimte, 
terwijl bij greidplaatsen een goede stalling op den voorgrond 
staat; bij kleigronden is een kleine stal voldoende, terwijl op 
schrale gronden, met het oog op eene goede bemesting, be
hoefte is aan een grooten veestapel. Wordt bij een bouw
plaats een ruime dorschvloer verlangd, bij greidplaatsen stelt 
men hooge eischen voor een doclmatigen melkkelder. 

Dit laatste onderdeel van dergelijke gebouwen, waarvan eene 
goede ligging en de doelmatigheid veel kan bijdragen tot ruime 
boterproductie wordt door spreker meer nauwkeurig omschreven. 

Vervolgens worden ook de typen uit andere provinciën van 
ons land nagegaan, en dankt dc Voorzitter den heer De Groot 
voor zijne belangrijke bijdrage. 

Aan eene uitnoodiging tot de verschillende leden der Afdee
ling gericht, om eenige hunner al of niet uitgevoerde ontwer
pen op dezen avond tentoon te stellen, was door de heeren 
Nijdam. Van der Weijde, Kramer, De Groot, Stoett, Van der 
Hoef, Faber en Van Wijngaarden gevolg gegeven en prijkte 
het gezellige vergaderlokaal met tal van teekeningen, waaron
der verschillend.' werden opgemerkt, die als ontwerp en om 
hare bewerking een woord van lof verdienden. 

Hierop werd deze bijeenkomst, die trouw werd bezocht, ge
sloten, nadat de heer Noordendorp nog eenige waardeerende 
woorden had gewijd aan wijlen den heer H. P. Vogel. 
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B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

— Tot aanvulling van het korte bericht, 
in het voorgaande nommer opgenomen, 
omtrent het ten grave brengen van het 
stoffelijk overschot van den architect H . 1'. 
Vogel , dient, dat de lijkstoet werd voor
afgegaan door een zestiental leerlingen uit 
de hoogste klasse van de afdeeling Bouw

kunde, De directeur en de vijf oudste 
leeraren der Academie droegen de slippen 
van het lijkkleed en achter den lijkwagen 
volgden de andere leeraren, waarbij zich 
oud-leerlingen hadden aangesloten. 

In rijtuigen volgden deputatien van de 
Besturen der Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, van de Haagschc Afdee
ling dier Maatschappij en van Architec
tura et Amicitia. 

Aan de groeve stonden velen om de 
laatste hulde te brengen, waaronder de 
Raad van Bestuur der Academie van Beel
dende Kunsten, eenj deputatie van het 1 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, het 
Bestuur van Arti et Industriae, directeur 
en onderwijzers der Ambachtsschool en i 
verschillende bouwkundigen. 

In het vroegere bericht werd verzuimd 
melding te maken van het door den ar-
chitect Mondt gesprokene: hij drukte den 
wensch uit , dat spoedig op het graf een 
gedenkteeken mocht verrijzen om 
genis af te leggen van de achting en dc 
vereering der oud-leerlingen, waartoe ook 
spreker behoorde. 

CORRESPONDENTIE^ A S S O C I A T I E . 
Den Heer* J. B. f. te G. Uw stukje 

over Hedendaagsche Kunst komt in een 
volgend nommer. 

ADVERTENTIEN. 

Hollandsche I Jze ren 

S p o o r w e g - M a a t s c h a p p i j . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 25 Januari 1886 des na< 

middags ten twee ure zal in kamer N " . 4f> 
van het Centraal Administratiegebouw der 
Maatsehappjj aan het Droogbak te Amster-
tlam, worden aanbesteed volgens bestek N " . S74. 

„ H e t maken van een Hal tegebouw 
en verdere w e r k e n aan de A n n a 
Paulownas t raa t te D e n Haag . " 

Begroo t ing 7 20.500. 
Bestekken met teekening zjjn tegen beta

ling van f X.— per exemplaar te verkrjjgen 
aan het Bureau van den Ingenieur van den 
Weg, kamer N°. 154 van bovengenoemd 
Centraal Administratiegebouw, alwaar ook 

8 e t u l ' | inlichtingen zjjn te verkrjjgen. 
Aanwjjzing geschiedt als in het bestek is 

aangegeven. 
tie Administrateur. 

H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

A M S T E R D A M . Het Bestuur van het 
Genootschap Natura . I rtis Metgistra heeft 
eenige architecten uitgenoodigd. het ont
werp voor een ethnographisch museum in 
te zenden. Tengevolge van dezen beperkten 
wedstrijd is de bouw van dit museum aan | 
den ingenieur-architect A. L. van Gendt. 
tedezerstede. opgedragen. 

— In eene dezer dagen gehouden ver- j E E K E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding) 
gadering van het Nederlandsch brood-,; 
koek- en banketbakkersbond is in hoofd
zaak het plan vastgesteld voor de in 1886 
vermoedelijk in het Paleis voor Volksvlijt! 
te houden Internationale Vaktentoonstel
ling met Congres. Er werd besloten een | 
waarborgfonds te vormen van ten minste 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
188:5 bekroond met 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

ƒ10,000, in aandeelen van ƒ50, waarin 
vóór en staande de vergadering reeds voor 
een niet onaanzienlijk bedrag was deelge
nomen. 

L E E U W A R D E N . Naar men ons meldt, 
hebben do heeren Th . Van den Broek en 
Barneveld Kooy, te Amsterdam, conces
sionarissen voor den aanleg en de exploi
tatie eener drinkwaterleiding te Leeuwar
den, als prise if eau het Pikmeer en de 
Wijde F.e, nabij Grouw, gekozen. 

Op hun verzoek hebben Gedeputeerde geleverd 
Staten van Friesland vergunning verleend 
om, ten behoeve van genoemde waterlei
ding, een drietal zinkers te leggen in de 
provinciale vaarwaters. 

A S S E N . Op voorstel van het Dagclijksch 
Bestuur heeft de Raad aan den heer L. 
A . L. Kortman, civiel-ingenieur te Veen-
dam. concessie verleend voor aanleg en 
exploitatie van een stoomtram van het 
station Assen, langs den parallelweg en 
den provincialen kunstweg, naar de Hilte, I 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
eu V e n t i l a t i e , Gas- en Water le id in

gen , Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilverenen Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m I V " . ÜSO, 

A M S T E R D A M . 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, eiiz 
Projecten en begrootingen worden kosteloot 

Een jong architect zoekt gelegenheid zich 
te A S S O C T E E R E N met een ouderen col
lega , liefst met eenen die zich uit de zaken 
wenscht terug te trekken, om na zekeren tjjd 
de zaak geheel over te nemen. Adres 
franco brieven letter II aan het Bureau van 
deze courant. 

Ij 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

AMSTERDAM sullen op Maandag 25 Januari 
1886, dei middags te 12 uur, op het Raad
huis in het openbaar aanbesteden: 

A. H e t verbouwen v a n de Open
bare Lagere School der l e klasse 
N " . 7, i n de Kar thu izo r s t r aa t ; 

B. a. H e t vern ieuwen van af de 
Wate r s loven en tevens verbroe
den van de vaste houten B r u g 
N " . 87, over de Spiegelgracht 
aan de Pr insengrach t ; 
//. H e t vern ieuwen van de vaste 
houten B r u g N " . 102, over de 
Looiersgracht voor de Looiers 
dwarsstraat. Be iden met de le
verantie van alle daartoe noo-
dige Mater ia len . 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stads-Drukkerjj, 
tegen betaling ran ƒ 1 . — voor de sub A (met 
ééne teekening) en ƒ0.20 voor de sub B ge
noemde. 

Inlichtingen worden gegeven voor de sub 
A genoemde ten kantore van den Stads Ar
chitect, Raadhuis Kamer No. 101 en voor 
de sub l i genoemde aan den Stads Tiinmer-
tuin, des ochtends van 10—12 uur. 

Burgemeester eu Wethouders voorn.: 

VAN TIFNHOVEN, 
lie Secretaris, 

L E JOLLE. 
Amsterdam. 12 .lanuuri 1880. 

K I M & 
B O T T E R D A M . 

EIGENAARS van BAZALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

Agen ten v a n de Maatschappi j van 
Qu on ast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappi j St. Georges en van 
de Bonne r Por t land-cement Fab r i ek . 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

W "wei " X ^ S ? ™ < & * E » ; FaiiconvaK porphicr- rn tollen, 
voorstel, om gedurende 5 jaren ƒ2000 te 

V E R Z A M E L I N G 

BEKROON DE ONTWERPEN. 
door de Leden van het genootschap 

..Architectura et A m i c i t i a " , 
gevestigd te AMSTERDAM. 

Het groote debiet, aan „ D E B O U W 
M E E S T E R " ten deel gevallen, doet den 
Uitgever verineenen dat vele Inteeki naren er 
belang in zullen stellen ook de „ B E 
K R O O N D E O N T W E R P E N " aan te 
schallen, ten einde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be
zatten, daar de bovengenoemde „ V E R Z A 
M E L I N G " door „DE BOUWMEESTER" 
vervangen is en hiermede als het ware é é n 
geheel uitmaakt. Hjj biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot de 
volgende prjjzen aan: 
in fraaie Portefeuille in plaatsvan /14.60 voor / '7. 
zonder dc Portefeuille .. „ „ „12.— „ „6 . 

Deze „ V e r z a m e l i n g " bestaat uit 36 
Platen in Photo-lithographic, die een aantal 
verschillende belangrijke ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten, en is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „ d e 
Bouwmeester" . 

Arnhem. He Uitgever P. GOUDA QUINT. 

betalen, werd niet ondersteund en daarna 
ingetrokken. Subsidie en concessie ver
vallen, als de lijn niet gereed en in exploi
tatie is gebracht vóór 1 Januari 1888. Voor 
de riebtige nakoming der voorwaarden moet 
de concessionaris ƒ1000 in de gemeente
kas storten. 

GOUDA. Het Gemeentebestuur heeft als 
deskundigen inzake de gasfabriek benoemd 
de heeren: Van der Horst, directeur der 
gasfabriek te Leiden, en S. Kencns, di
recteur der gasfabriek te Alkmaar. 

13. U O L 8 B O E R . - A r n h e m . 
L e v e r a n c i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

B e k r o o n d v o o r W a t e r p a s - , Hoekmee t - en andere i n s t r u m e n t e n 
m e t Z i l v e r 1 8 0 8 , 1 8 8 1 , 1883 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 

Hoogs te onde r sche id ing 1879. 
EQÜERRES, MEETKETTINUEN, ; BRIEF- en P A K I E T B A I A K 8 K N , enz. enz. 

BAKENS, ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 
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A a n b e s t e d i n g . 
Het R K. PAROCHIAAL KERKBESTUUR 

van de H . A N N A , te MOLENS! HOT, nabjj 
Gilze-Rijen bjj Breda, is voornemens aan te 
besteden op Dinsdag 26 Januari 1886, des na
middags ten 2 ure, in de Herberg bjj A. BINK 
aldaar. 

H e t B o u w e n v a n eene K E R K 
met T O R E N en bijbehoorende 
werken . J £ j 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage in 
voornoemde Herberg. 

Bestekken met een stel teekeningen zjjn 
op franco aanvrage a ƒ 4.— verkrijgbaar, 
zoolang de voorraad strekt, bjj den Boek
handelaar EDUARD VAN WEES te Breda. 

Aanwjjzing op het bouwterrein op Vrjjdag 
22 Januari [886 des voormiddags ten 12 ure. 
Inlichtingen geeft de Architect .1. .1. V A N 
L A N G E L A A R te 'e Hrinrenliuge nabjj Breda. 

Ministerie van F inanc iën . 

L A N D S G E B O U W K N. 
AANBESTEDING. 

Op Dinsdag, 9 Februari 1886, des middags 
ten 12 ure, zal onder goedkeuring van den 
Minister van Financiën, aan Int gebouw 
van het Ministerie van Financiën worden 
aanbesteed: 

H e t onderhouden en herstel len 
v a n het gebouw waar in geves
t i g d zijn de kantoren v a n de 
H y p o t h e k e n en van het Kadas 
ter te 's Her togenbosch , gedu
rende het t i jdvak van 1 A p r i l 
1886 tot en met 31 Maar t 1880. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Depar
tement van Financiën, aan het bureel van 
den Rjjksbouwineester in het 2Jc district te 
V Grurenhage, aan het kantoor van de Hy
potheken en het Kadaster te '* Hertogenbosch, 
en in het gebouw van het Provinciaal Be
stuur van Noordbrabant. 

Inlichtingen worden gegeven door den 
voornoemden Rijksbouwmeester te '* Graven-
hage en door den Hoofd-( (pzichter bjj de 
Landsgebouwen .1. .1. G. RINKES te Breda. 

Aanwjjzing zal worden gedaan op Zater
dag, 311 Januari 1880, des voormiddags ten 
10 ure. 

's Gracenhage, t Januari 1880. 
De Minister can Financiën, 

BLOEM. 

A A N B E S T E D I N G , " j 
BURGEMEESTER, en WETHOUDERS van! 

Zuidwo/de zjjn voornemens Vrijdag 22 Januari j 
1886, des morgens oin elf uur in het Ge
meentehuis publiek aan te besteden: 

a. H e t bouwen van een S c h o o i e n 
Onderwi jzerswoning te L i n d e . 

b. H e t bouwen van eene School te 
Veeningen . 

In twee perceelen en i n massa. 
De bestekken en de teekeningen liggen 

voor gegadigden ter inzage in het Gemeente
huis te /ui in/de en ten Kantore van den 
Architect H . E . HOEGSMA te Hoogeceen, 

bjj wicn tevens nadere inlichtingen zjjn te 
bekomen. 

Bestekken zjjn op franco aanvrage te be
komen aan het Gemeentehuis; die van per
ceel a tegen betaling van ƒ 1 . en die van 
perceel b voor ƒ 0.50. 

Aanwüzing in het Gemeentehuis Mn uur 
vóór de ocsteding. 

Zuidieolde, 6 Januari 188fi. 
De Burgemeester, 

ENGELENBURG. 
De Wethouder, 

i. i. WESTENBRINK. 

Sinziger Mozaïekvloerenfabr iek . 
S I N Z I G a / R i j n . 

Deze M o z a ï e k v l o e r e n hebben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, Stand-
vastigste en, door de rijke kleuren, als de 
schoonste bev loer ing doen kennen. Uit 
fijne k l e i en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bjj het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afsljjting is 
onderworpen, zooals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & C . , Amste rdam. 

O P R O E P I N O -

•an Jongelingen. 
ü e aandacht wordt gevestigd op de 

voorwaarden tot opleiding van jonge
lingen voor het Kader der Genietroe
pen i n N e d e r l a n d s e h - I n d i ë , omschre-
eeu in de Nederiandsché Ht'-atscourant 

van 7 J a n u a r i 188(5, waarvan afdruk
ken kos te loos zijn te bekomen bij 
het Departement van Kolon iën . 

V R O K G E R 

J. N. SCHELTEMA. 

K o p e r - e n Z i n k g i e t e r i j 

S m e d e r i j . 
AMSTERDAM J , N, SCHELTEMA, Dir. Beeienstraat 20, 

Als Vertegenwoordigers van de verschillende fabrieken recommandeeren wij 

K Ü R K S T E E N , 
het lichtste Bouwmateriaal dat er bestaat (ongeveer 7 maal lichter dan baksteen) ea 

u i tmun tend geschikt voor: 

O P V U L L I N G V A N H O L L E M U R E N , 

Vervaardiging van droge Wanden, 

het beste Isoleer-middel voor Stoomketels, Stoompijpen, Daken e n . e n . 

TROTTOIRTEGELS 
en V L O E R S T E E N E N in verschillende Vormen, Kleuren en Afmetingen; het 

sterkste en goedkoopste mate r iaa l , dat in den Handel is. 

R O L L U I K E N 
van S taa l en H o u t , zelfrollend en met drijfwerk. 

I J Z E R E N S O H U I F D E U : E N . 

G E G O L F D I J Z E R B L I K 
v o o r D A K E N , B R U G G E N , D E K K E N e n z . 

C o m p l e e t e I J z e r e n D a k e n e n ( i c b o u w e i i e n z . 
E. & P. ROTTSIEPER, te Ronsdorf (Rijnpruisen). 

Referentiën bij: de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Mjj.; Eottolamsche Tramweg-Mij.; 
A*nZZ.Architecten W. C. METZELAAR te e-Bage. M. A. DE ZWART te Voorburg, 

f S O T o f m W l t o l ^ J A. VAN DER KLÓES te Delft, J . C. V A N WIJK te 
Rotterdam, JACQUES LEI.IH te Haarlem, Stearinekaarsenfabriek Gouda, enz. enz. 
Agenten gevraagd. (EEREDIPLOMA TE AMSTERDAM 1883.) Men vrage Prospectus cna 
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A a n b e s t e d i n g . 
Op Dinsdag 9 Februari 1886, dos namiddag! 

te halftwee zul door het K. K. Parochiaal 
Kerkbestuur van den II. I.nmbertuste //««-
ren bij Oistericijk, Xoordbrn/iant, Bisdom 
's Hosch. in het lokaal van Mej. Wed. C. 
V A N DEK V E N , aldaar, worden 

A A N B E S T E E D : 
H e t bouwen v a n een G E S T I C H T 

met K A P E L , S C H O L E N en 
O T J D E - M A N N E W - en V R O U 
W E N H U I S aldaar. 

Bestek en teekeningen liggen van al' 26 
J a n u a r i e. k . ter inzage in 't lokaal van 
aanbesteding en zijn van af' dien datum te 
verkrijgen bjj de' Heeren GEBROEDERS 
SCHRIJVERS aldaar, de bestekken ad ƒ 1 . — 
per exemplaar en de afdrukken der teeke
ningen ad / X — het stel van 5 stuks. 

Aanwjjzing in luro op Woensdag 3 F e 
b r u a r i voormiddag» 11 ure. 

Inlichtingen geeft H. I!. H E N D R I K S , 
Bouwkundige te Oss. 

A a n b e s t e d i n g . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

't-BMRTOBENBOSCH rollen op Donderdag 
28 Januari 1886. voormiddag KJ ure, ten Raad-
huize aldaar, bjj enkele inschrijving aanbe
steden : 

1°. H e t leveren van gegoten IJze
ren B u i z e n en H u l p s t u k k e n . 
(Bestek n". 4.) 

2". H e t leveren van A f s l u i t e r s , 
B r a n d k r a n e n en Reserves tuk
k e n . (Bestek n". 5.) 

E e n en ander ten behoeve de r 
Gemeentel i jke H o o g d r u k - W a 
ter le id ing . 

De bestekken met teekeningen liggen ter 
inzage op het Raadhuis te 's-tleciogenbosck 
en zjjn deze verkrijgbaar bij den Gemeente-
Architect .1. M. NA BUK aldaar, tegen be
taling van ƒ 2.50 per stel. 

Aanwijzing in loco zal geschieden op Za
terdag 28 Januari e. k., voormiddag 10 ure. 

De inschrijvingsbiljetten moeten vóór :i ure 
des namiddags van den dag, dien der aan
besteding voorafgaande, in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zjjn. 

V-Hertogenboêck, ? Januari 1880. 
Burgemeester en Wethouders voorn., 

v. i). DOES DE WILLEBOIS. 
De Secretaris. 

.1. N . G. SASSEN. 

MAGAZIJN van T E E K E N B E H O E F T E N 
v o o r j B o u w k u n t l i g e D . 

van Th. J. DOBBE en ZOON 
te UTRECHT, Voorstraat II 502 en 503. 

Bekroond: 
D l i s s e l d o i p 1880. 

WeeiiMi isso. A m s t e r d a m 1 8 8 3 . 
Gouden Medaille Bekroond: 

F r ank fo r t a/M. 1881. 
Amsterdam 1882. 

JOHANN OBORICO. Frankfort a/M. 
F A B R I E K V A N 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursale*: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
Oi>K«>i- i<- i i t ï e i a o . 

Eenig vertegenwoordiger voor Scferland 

F E R D . E N G E R S , A m s t e r d a m . 

B t i C K K R & B U D D I N G S . - A K X I I O L 
KONINKLIJKE FABRIEK V A N 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

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

W E E G W E R K T U I G E N . 
Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

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

T E 

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

T R A O E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

VAL l)E TlltVffi 
Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asplialtwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Hinks, Montvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Belon-Fuiideeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G. KNOOPS C .OZN . , Beekstraat P. «2 , te Arn/iem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

PI10T0LITII0GRA Pil IE. PHOTOZIXCOGRAPniE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergetcekende vestigt de aandacht 

: op zijne inrichting voor l'hoiolilkasnai>hir, 
j byzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 

| en Bouwkundigen; op die voor PhaUiinco-
| graphic voor de reproductie van Platen en 
: Gravures, ook van Teekeningen voor lioekwcr-
; ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Nla-ra-olype-liarlrlallng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . T H I E M E . 

D E L I N T & C i e . 
Hotterdam. 

PARKETVLOEREN en WANDTEGELS: 
V I L L E R O Y & B O C H , 

B O C H F R È R E S . 
MOTTON H O L L I X S & Cie . 

Trottoir-IJzersteen en Cementtegels. 
Groote voorraden. 

Gedrukt bij G. W. van der Wiel & C u„ te Arnhem. 

r c h i t e c t v r a e t ü H j m i c i t i a 
^/m*S • ^ . i l t H t ii l l i f f l . ' i i i i i S I ^ . !£> «Miiihrv-..,iiiiimi« 

- J ' _ A , .^=r 

Redacteur-Uilgever 1\ \V. VAN CiKXI >T [C/. 
Adres voor Redactie cn Administratie van het Weekblad en ad verten t i cn: 

lïureau van De Opmerker, I Miekoiiin^enstrnat 28, Arnhem. 
Bureau tier Redactie van Archiieelnra et Amieitia JAN' SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. YV. WKISSMAX. 
Stukken, deze Redactie het reilende, Ie adresseeren aan den Heer 

C. H. P O S T H U M U S M K Y J K S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van hel Genootschap betreft, aan den Heer 

Til. G. S T R K N G E R S , Oosterdokshns, te Amsterdam. 

| W U f | 
1 ABONNEMENT /'2.2$ per 3 maanden of wel sesgulden per jaar, hij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag, voor het buitenland 

J 7-5° en Nederlandsch-Indie f 9. , beiden hij vooruitbetaling. 
ADVKRTKXTIKX ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

cent VOO? een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
AFZONDERLIJKE NOÜMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 

en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-Correspondent JOH. G« S TKMI.KK C/N., Boek
handelaar te Amsterdam. 

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

I 1 ' . Tot Buitengewoon Eerelid is benoemd de heer 
Jac. Ankersmit, Wethouder van Publieke Werken te 
Amsterdam. 

2". Tot Bestuurder is, in de plaats van den heer 
C. B. Posthumus Meyjes, gekozen de heer F. J . Brem-
mer Hzn. 

3'. A l s Bestuurders zijn herkozen de heeren Henri 
Evers en Ed. Cuypers. 

4". Het Bestuur is samengesteld als volgt: 
Jan Springer, Voorzitter; 
E . T. A . Damen, Vice-voorzitter; 
Th. G. Strengcrs, I '''-Secretaris; 
Henri Evers, 2'"-Secretaris; 
F . J . Bremmer Hzn. , Penningmeester; 
Ed. Cuypers, Bibliothecaris. 
5°. Als Redacteur is herkozen de heer A . Salm G.Bzn. 
6°. A l s gewoon lid is aangenomen de heer J . 

Krijgsman. 
7°. Van de rentelooze leening ten behoeve van de 

stichting der Bibliotheek zijn uitgeloot de aandeden 
N " . 4 , 14, 16, 32 en 46. 

8°. De inlevering der ontwerpen van de uitgeschreven 
iste gewone prijsvraag „Een Protestantsche Dorpskerk" 
moet geschieden vóór of op 1 Februari 1886. 

Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Sccretaris , 

Th. G. Strengers. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
30 8 t e Algemeene, levens 856» t o gewone vergadering, 

gehouden 20 januari 1886. 
De Voorzitter, de heer Jan Springer, opende de ver

gadering met eene toespraak, waarin hij het lief en 
leed, door het Genootschap in het afgeloopen jaar on
dervonden , in herinnering bracht. Het ledental is 
wederom aanzienlijk vermeerderd, en de belangstelling 
in de Genootschapszaken nam toe; dank zij de mede
werking van velen, bevatte het Orgaan ook dit jaar weer 
veel belangrijks, de vergaderingen vonden een druk 

bezoek, de geldmiddelen zijn in bevredigenden toestand. 
Gelukkig bleef het Genootschap in het afgeloopen jaar 
voor verliezen gespaard , doch in de eerste dagen van 
het pasbegonnen jaar overleed de heer H . P. Vogel , 
een der oprichters van het Genootschap, gedurende 
verscheiden jaren ijverig Bestuurder en laatstelijk zeer 
gewaardeerd Eerelid. Spreker schetste Vogel als kun
stenaar en als niensch, en wijdde eenige diepgevoelde 
woorden van waardeering aan zijn nagedachtenis. Na
dat de leden van hunne instemming met deze woorden 
hadden blijk gegeven, besloot de Voorzitter met den 
wensch, dat Architecture dit jaar voor verliezen be
hoed moge blijven en voortdurend in bloei moge toe
nemen. 

Nadat de ingekomen stukken zijn voorgelezen , werd 
de heer J . Krijgsman als gewoon lid geballoteerd en 
aangenomen en tot het installecren der nieuwe leden 
overgegaan. 

De i a t t-Secretaris, de heer Strengers, verkreeg daar
op het woord tot het uitbrengen van het jaarverslag, 
waaraan wij het volgende ontleenen. 

Buitengewone eereleden werden niet benoemd , zoodat 
hun getal onveranderd bleef, wat eveneens bij de eere
leden het geval was. 

Het Bestuur was op 1 Januari 1885 samengesteld 
als volgt: 

J . H . Leliman, Eerevoorzitter; 
Jan Springer, Voorzitter; 
C. B. Posthumus Meyjes, Vice-voorzitter ; 
Th. G. Strengers, pf-Secretaris; 
J . H . T. Loning, 2A' 
E . Damen, Penningmeester ; 
E . Cuypers, Bibliothecaris. 
De heeren Strengers en Damen, die in de Januari

vergadering moesten aftreden, werden herkozen. 
De heer Löning verzocht in Augustus van zijne be

stuursfunctie ontheven te mogen worden en verkreeg 
eervol ontslag , waarna de heer Henri Evers in zijne 
plaats benoemd werd. 

De Commissie van Redactie was samengesteld als 
volgt: 

Jan Springer, Voorzitter; 
C. B. Posthumus Meyjes, Vice-voorzitter; 
J. H . T. Löning, Secretaris; 
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E . Damen, Penningmeester; 
E . Cuypers; 
A . Salm G.Bz. ; 
T h . G . Strengers; 
A . W . Weissman. 
De heer Weissman, die in de Januari-vergadering 

aftrad, werd herkozen, en in plaats van den heer Löning , 
die het secretariaat nederlegde, werd benoemd de heer 
Henri Evers. 

Het permanent bureau der Redactie bleef bestaan 
uit de heeren: 

Jan Springer; 
C. B . Posthumus Meyjes; 
A . W . Weissman. 
De Commissie, belast met het behandelen van be

paalde vakken en het oplossen van in de vraagbus ge
vonden vragen, bestond op 1 Januari 1885 uit de 
heeren: 

Jan Springer, Voorzitter; 
C. B. Posthumus Meyjes, Vice-voorzitter ; 
J . H . T. Löning, Secretaris; 
J . A . van der Sluys Veer; 
G. van A r k e l ; 
F . J. Bremmer Hz. ; 
Th. G . Strengers ; 
W . J . Vuyk ; 
A W . Weissman, Rapporteur. 
De heer W . J. Vuyk bedankte voor het lidmaatschap 

dezer Commissie. Eerlang zal een nieuw lid benoemd 
worden. 

Wegens vertrek naar elders werden de heeren Henri 
Evers, Joh. Stillmann en Jb. Reygers ontheven van 
hunne functie als correspondeerende leden te Buda-Pest, 
Muiden en Purmerend. A l s correspondeerend lid te 
Brussel werd benoemd de heer Valere Dumortier, 
Président de la Soeit'ti' Centrale des arehitectes de Bcl-
gique. 

De overige correspondentschappen ondergingen geen 
verandering. 

Het getal gewone leden, dat verleden jaar 129 be
droeg, is gestegen tot 135, het aantal buitenleden 
klom van 138 tot 206, dat der kunstlievende leden 
van 12 tot 15, dat der donateurs van 13 tot 15. 

Het totaal van het ledental was op 1 Januari 1885 
332, op 1 Jannari 1886 393. 

In het jaar 1885 werden gehouden 1 algemeene, 3 
buitengewone en 16 gewone vergaderingen. De ver
gaderingen werden gemiddeld door 47 leden bezocht. 
Een buitengewone vergadering , waarop de tentoonstel
l ing , ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van 
het Genootschap georganiseerd, geopend werd, had 
plaats in een der zalen van het Militie-commissariaat, 
ééne vergadering in het Natuurkundig Laboratorium, 
de overige vergaderingen in het American Hotel. 

Op 4 Februari gaf de heer C. B. Posthumus Mey
jes eene bijdrage, waarin hij het Paleis van Justitie te 
Brussel besprak. 

Den 18 d ' n Februari behandelde de heer A . W . Weiss
man den bouw van Zieken/tuisen en de eischen, daarbij 
te stellen. 

Dr . P. C. Kaz hield den 4 d e n Maart eene verhande
ling over de Telephoon, door proeven toegelicht. 

Op 18 Maart besprak de heer E . Damen Abattoirs 
en hunne inrichting, waarbij hij uitvoerig stilstond bij 
het slachthuis, thans te Amsterdam in aanbouw. 

De Westinghouse-rem werd op I Apr i l door den heer 
H . J . Walle Jz. verklaard en de voortreffelijkheid van 
dit stelsel in het licht gesteld. 

Het Amsterdamsche woonhuis van 1500—1800 was 
het onderwerp, door den heer A . W . Weissman op 
15 A p r i l in zijn voordracht behandeld. 

Den 29 , t l ! U Apr i l behandelde de heer L . J . Rijnink 
Verfstoffen en hare vervalschingen, en lichtte het ge
sprokene door proeven toe, terwijl dienzelfden avond 
het eerelid A . N . Godefroy de vergadering op een bij
drage over Schinkel en Stülcr vergastte. 

De Baksteen werd door den heer G. van Arkel op 
23 September op grondige wijs besproken. 

Den I4 l l c l 1 October leverde de heer F . J . Bremmer 
Hz. een studie over het Inrichten van tentoonstellingen. 

De heer J . A . v. d. Sluys Veer behandelde den I r l c B 

November de Gewei/constructie van den Byzantijnschen 
en Romaanschcn stijl, waarna de heer A . W . Weiss
man een bijdrage over Hedcndaagschc kunst ten beste gaf. 

Op 23 November vergastte de heer C. B. Posthu
mus Meyjes den leden op een uitgewerkte studie over 
Duitsche Renaissance. 

Buda-Pest en zijn architectuur werd op onderhou
dende wijs op 9 December door den heer Henri Evers 
behandeld. 

De heer E . Damen sloot de reeks der bijdragen op 
23 December met eene over Graphischc Statica. 

Aan afwisseling heeft het dus ook in het afgeloopen 
jaar niet ontbroken , en zoowel de beeldende kunst als 
de technische wetenschap werden met dezelfde liefde 
beoefend. 

Ook was er veel schoons in het jaar 1885 op de 
kunstbeschouwingen te genieten. Zij werden gegeven : 

Op 4 Februari door den heer J . B . Springer, Le 
Palais de Justice a Bruxellcs ; den heer A . J . Walle 
Jz. , Architectonische Rundschau, en den heerj. H . T. 
Löning, Entwürfe von Studircnden am Polytcchnicum 
in Berlin. 

Op 18 Februari door den heer G. W . Eskes, Ba-
rock und Rococo en Cuno's Hohbauten, en den heer 
H . A . Hassink , Stoomgemaal in de Bcemstcr. 

Op 18 Maart circuleerden de teekeningen van de in 
aanbouw zijnde Kerk te Katwijk-al Zee. 

Den l 8 t c n Apr i l stelde de heer J . B. Springer ter 
bezichtiging photographieën van de Koloniale Tentoon
stelling , Napels en Nederlandsch-Indië. 

Den I5 d e " Apr i l werd door den heer E . Cuypers 
ter tafel gebracht Die vorsüglichsten Gemalde des Her-
zoglichen Museums zu Braunschweig. 

Afbeeldingen van werken door Schinkel en Stiller 
werden op 29 Apr i l door het eerelid A . N . Godefroy 
ter beschouwing gegeven. 

Den 2pi"a Mei bezichtigde men een collectie Photo
graphieën uit Italië, door den heer Henri Evers be
schikbaar gesteld. 

2 September gaf de Genootschapsbibliothcek te aan
schouwen Photographieën uit Weenen, en 1' Architecture en 
Belgique; op 23 September, Architectur Dcutschlands. 

Den 14''™ October werden door den heer C. B. Pos
thumus Meyjes photographieën van de Wereldtentoon
stelling te Weenen ter beschouwing aangeboden. 

Op 28 October werd het werk, Hotel dc Ville de 
Lyon door de Genootschapsbibliotheek ter bezichtiging 
afgestaan. 

De pasverschenen photographieën naar Schilderijen 
uil het Rijks-museum werden op 25 November door 
den heer E . Cuypers vertoond. 

De heer Jan Springer gaf op 9 December t Archi
tecture du Moyen Age en Toskanc te zien, en eindelijk 
nog werd door den heer Joseph Herman den 23"'" De
cember Die Renaissance Architectur der Lombardei ver
toond. 

De vraagbus verheugde zich dit jaar in een druk 
gebruik. 

Al s prijsvragen werden uitgeschreven: 
i° . Een gesmeed-ijzeren trapleuning. 
Ingekomen 8 antwoorden met de motto's: Leuning, 
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7 komma 514, Vicit vim virtus, Wingerd, Fe, Hepltah-
tos, Pak de leuning, Vita brevis ars longa. 

2''. Een Klokke tor en voor een Raadhuis. 
Ingekomen 9 antwoorden met de motto's: Excelsior, 

Toren, Germanicus, Dan zal de beiaard spelen, M. K., 
No time, Orno, Hendrik de Keyser, Nocturne. 

Deze ontwerpen, benevens eenige van het vorige 
jaar, werden beoordeeld door de heeren P. J. H . Cuy
pers, H . Molemans en G. B. Salm. 

Voor Een Staand uurwerk werd aan het ontwerp 
van den heer Jonas Ingenohl, motto Eikenhout, een 
premie van / 30 toegekend. 

Geen der ontwerpen voor Een Schildxvachthuis werd 
bekroond. 

Het ontwerp voor Een Buitensociëteit, onder het motto 
in Extremis, vervaardigd door den heer Joseph Herman, 
kreeg de prijs van ƒ 7 5 , terwijl de premie van ƒ 2 5 
aan het ontwerp Kolom, vervaardigd door de heeren 
J. P. Stok en W . Molenbroek , werd toegekend. 

Voor Een Jacht-rcndez-vous werd bekroond het ont
werp Bcaurivage, van de heeren G. Bakkus en G. de 
Zeeuw, met den prijs van ƒ 7 5 , terwijl de premie van 

ƒ 2 5 aan het ontwerp Repos ailleurs, van den heer C. 
Verhulst, werd toegekend en het ontwerp Wcr tastet 
rostet, van den heer W . Kromhout Cz . , een eervolle 
vermelding te beurt viel. 

Het ontwerp voor Een gesmeed- ij zeien trapleuning, 
onder het motto Wingerd, vervaardigd door den heer 
W . Kromhout Cz., verwierf den eersten prijs van ƒ 2 5 , 
terwijl de ontwerpen Vicit vim virtus, vervaardiger on
bekend , en Hcphaistos, vervaardiger de heer J. C. di 
Gazar, loflijk werden vermeld. 

Van de ontwerpen voor Een Klokkctoren voor een 
Raadhuis werd bekroond met den prijs van ƒ 7 5 het 
project Nocturne, van den heer P. H . Scheltema, ter
wijl het ontwerp Orno, door de vereeniging Architec
tura te 's-Gravenhage ingezonden, de premie van ƒ 2 5 
werd waardig gekeurd. 

Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het 
Genootschap, op 23 Augustus, werd voor het eerst de 
bij de wet bepaalde eereprijsvraag uitgeschreven, als 
onderwerp waarvoor gekozen werd Een koninklijk pa
leis in de hoofdstad des Rijks, en waarbij prijzen van 

ƒ 3 0 0 en / 1 0 0 , benevens het eerelidmaatschap des Ge-
nootschaps voor den eerstbekroonde, werden uitgeloofd. 

Er kwamen 7 antwoorden i n , onder de motto's: 
Multa paueis, Sansovino, Oranjc-Nassau, Paleis, b, 
Rust roest, M (in cirkel). 

De Jury voor deze eere-prijsvraag, bestaande uit de 
heeren I. Gosschalk, E. Gugel en H . P. Vogel, kende 
geen volledige bekroning toe, doch meende het ont
werp b van den heer L . Beirer met / 1 5 0 en het ont
werp Rust roest, vervaardiger onbekend, met ƒ 100 te 
moeten beloonen. 

Voorts werden nog als prijsvragen uitgeschreven: 
3". Een centraal tclcphoon-burcau; ingekomen 4 ant

woorden , met de motto's: In extremis, Telephoon, Sans 
nom, A et A. 

4". Een titelblad voor Dc Bouwmeester; ingekomen 
8 antwoorden met de motto's: Raphael, Meister ie/i rufe 
dich, Prijsvragen, Honoris causa, Trachten, Ambitie, 
Presto, Concours. 

5 °. Een Protestantschc Dorpskerk , waarop de antwoor
den 1 Februari'a. s. inkomen. 

De schetstochten waren dit jaar niet zoo talrijk als 
vroeger jaren, daar de toebereidselen tot de tentoon
stelling, in Augustus j l . , veel tijd in beslag namen. 
Slechts één tocht werd georganiseerd en wel naar 
Muiden. 

Het 30jarig bestaan van het Genootschap werd in 
Augustus j l . met veel geestdrift gevierd. In de eerste 

plaats werd de eereprijsvraag, reeds vroeger vermeld, 
uitgeschreven. Voorts werd eene Internationale Ten
toonstelling in de Militiezaal georganiseerd, die een 
groot succes had en een talrijk bezoek trok. De ex
cursie naar Enkhuizen, die mede op het feestprogram
ma vermeld stond, werd door zeer schoon weder be
gunstigd en was zeer gezellig. Geen minder aange
name stemming heerschte op den feestavond, waar het 
oor door een schoon concert gestreeld en de lach
spieren door een geestig tooneelstuk, „de Werksta
king" getiteld, in beweging gebracht werden. Dege-
heele feestviering liet dan ook een alleraangenaamsten 
indruk achter. 

De 1 ste-Secretaris besloot meteen bartel ij ken wensch 
voor den bloei des Genootschaps. 

De 2de-Secretaris las daarop het verslag der Com
missie van Redactie, waaruit bleek dat deze met ijver 
werkzaam geweest was. Het Orgaan had volkomen 
aan het doel beantwoord, en behalve tal van opstellen 
over artistieke en technische onderwerpen, ook alle be
langrijke quaesties van den dag besproken. De eerste 
jaargang van De Bouwmeester verscheen en mocht 
zich in een zeer goede ontvangst verheugen. De sa
menwerking met den Redacteur-uitgever, den heer F . 
W . van Gendt J.Gzn., vond op de aangenaamste wijze 
plaats. 

Nu volgde het rapport van de Commissie, belast met 
het behandelen der in de vraagbus gevonden vragen. 
Hieraan ontleenen wij, dat deze Commissie zich o.a. 
onledig houdt met een onderzoek naar de wijze, waarop 
aan de verschillende buitenlandsche inrichtingen het 
bouwkundig onderwijs gegeven wordt. Een rapport 
over deze belangrijke zaak kan weldra tegemoet gezien 
worden. 

Vervolgens kreeg de Penningmeester het woord om 
zijn rekening en verantwoording te doen. Uit zijne me-
dedeelingen bleek, dat de rekening in ontvangst en 
uitgaaf sluit met een cijfer van ƒ4371.60 en met een 
saldo van ƒ56.03. 

Namens de leden, benoemd tot het nazien der reke
ning, werd door den heer Van der Sluys Veer rapport 
uitgebracht, strekkende om den Penningmeester onder 
dankzegging voor zijn nauwkeurig beheer, te déchar-
geeren, waartoe zonder hoofdelijke stemming beslo
ten werd. 

Daarop was aan de orde de concept-begrooting, slui
tende in ontvangst en uitgaaf met een cijfer van ƒ4166.53. 
Ook deze begrooting werd zonder hoofdelijke stemming 
goedgekeurd. 

De Bibliothecaris bracht daarop zijn verslag uit, waar
uit bleek, dat in geregelde volgorde aan de leden ver
zonden werden: 

The Architect; 
Der Formcnschatz ; 
Matêriaux et Documents; 
Revue Generale; 
Recueil d'Architecture ; 
I'Emulation ; 
Muster Ornamente aus allen Stylen; 
Wiener Bau-Industrie Zcitung; 
Architectonische Rundschau ; 
Journal des Beaux arts; 
Deutsche Bauzeituiig; 
Christliches Kunstblatt; 
De Nederlandsche Spectator; 
Encyclopedie d'Architecture ; 
r Art pour tous ; 
Scmaine des Constructeurs; 
Gazette des Arehitectes ; 
l'Art et 1'Industrie; 
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Deutsches BaugcwerksblaU ; 
\ Croquis d'Architecture ; 

De Nieuwe Gids, 
terwijl nog vele andere werken voor de leestafel werden 
afgestaan. 

De Bibliotheek werd verrijkt met: 
W . Lübke , Gcschichte der Architectur. 
S. Serlio, Vier boccken 'van Architecture, door Pieter 

Coeckc van Aelst. 
Vignola, De 'vijf orden der architectuur. 
Dèvcloppement des cinq ordres d'architecture suivant 

Vignola , Palladia, Seamoazi, et Alberti. 
J . Otzen, Haukunst des Mittclalters. 
Deutsche Renaissance, van Ortwein. 
Fritsch, Denkmaler Deutscher Renaissance. 
Sammcl mappen von Concurrent Entwütfe. 
H . Licht , Architectur Dcutschlands. 

„ Architectur Berlins. 
H . Laureys , Cours classique d'Architecture. 
Baudry , Concours d' Architecture. 
Encyclopedia of cottage-, farm-, and villa-architecture 

and furniture. 
Dessins des principaux monuments d'Architecture ct 

die Sculpture a Bruges. 
Owen Jones, Grammar of ornament. 
I'Exposition dc Vicnnc. 
H . Havard, Objcts d'Art ct dc curiositc. 
Meyer's Universum. 
Vervolgens werd door de Locaal-commissarissen ver

slag uitgebracht, en daarna overgegaan tot het kiezen 
van een Bestuurder, in plaats van den lieer Posthumus 
Meyjes, die zich niet weder herkiesbaar stelde. Geko
zen werd de heer F. J . Bremmer Hz. 

De heeren Henri Evers en Th. G . Strengers, aftre
dende Bestuurders, de heer A Salm G.Bz , aftredend 
Redacteur, en de heer Jan Springer, aftredend Voorzit
ter, werden onder daverende toejuiching herkozen. Den 
heer Posthumus Meyjes werd door den Voorzitter 
hartelijk dankgezegd voor het vele, dat hij als Be
stuurder voor het Genootschap gedaan heeft, waarop 
genoemde heer zich bereid verklaart, ook voortaan in 
het Bureau der Redactie zitting te blijven nemen. 

De heer Jac. Ankersmit Jr., Wethouder van Publieke 
Werken te Amsterdam, wordt hierop door de vergade
ring tot buitengewoon Eerelid geproclameerd. 

Dc verkiezing van Locaal-commissarissen werd tot 
eene volgende vergadering uitgesteld. 

Uitgeloot werden de aandeelen der leening ten be
hoeve der Bibliotheek: N " . 4 , 14, 16, 32 en 46. 

De Eere-voorzitter, de heer Leliman, nam ten slotte 
het woord om in schoonc taal zijn sympathie voor het 
streven des Genootschaps uit te drukken. 

Hierop werd de vergadering gesloten. 

H E T N I E U W E U N I V E R S I T E I T S G E B O U W T E 
U T R E C H T . 

De Gemeenteraad van Utrecht besloot in zijne zit
ting van 21 November 1885 tot het stichten van een 
nieuw Universiteitsgebouw, als feestgave ter gelegen
heid van het 25qjarig bestaan der Hoogeschool, en 
droeg Burgemeester en Wethouders op den hoogleer
aar Gugel , te Delft, uit te noodigen om het plan met 
bestek, in overleg met den Directeur der Gemeente
werken , op te maken. 

In de zitting, den 2 l 8 t e n dezer maand gehouden, 
werd door Burgemeester en Wethouders aan den Raad 
medegedeeld, dat bij den hooglecraar Gugel tegen sa
menwerking met den heer Vermeys niet het minste 
bezwaar bestaat, mits op gelijken voet en in dier 
voege, dat samenstelling van plan en bestek beider 

gemeenschappelijk werk zou zijn. Al le op den bouw 
betrekking hebbende stukken zullen beider handteeke-
ning dragen, en in gemeen overleg zal de hoogleeraar 
zich meer met de vervaardiging der teekeningen en de
tails belasten en de heer Vermeys meer in 't bijzonder 
de uitvoering van het werk op zich nemen. Het Dage-
lijksch Bestuur deelde verder mede, dat het gezamen
lijk honorarium voor het ontwerpen van plan, bestek 
en begrooting vijf procent van de aanncmingssom zal 
bedragen en dat bovendien het salaris van den dage-
lijkschen opzichter, dat van den teekenaar en de reis
kosten van den hoogleeraar voor rekening van de Ge
meente zullen komen. 

Het voorstel om de heeren Gugel en Vermeys als-
nu definitief te belasten met het opmaken van plan, 
bestek en begrooting en met de uitvoering van den 
bouw, nadat het ontwerp door den Raad zou zijn 
goedgekeurd, werd met 28 tegen 2 stemmen aange
nomen. Een der raadsleden had bezwaar tegen het 
honorarium en een ander lid verzette zich tegen het 
plan, daar hij aan het uitschrijven eener prijsvraag de 
voorkeur gaf. 

Onzes inziens kon van eene prijsvraag geen sprake 
zijn met het oog op de korte tijdsruimte, die ons van 
de feestviering van het 25qjarig bestaan der Hooge
school scheidt. 

Wij vertrouwen, dat de samenwerking van de archi
tecten Gugel en Vermeys daartoe zal leiden, dat de 
grijze Bisschopstad binnen korten tijd op een waardig 
monument kan wijzen, waarvan de indeeling in allen 
deele aan de eischen van het Hooger Onderwijs beant
woordt en waarvan het silhouet getuigenis aflegt van 
den kunstzin, die bij eene feestgave moet voorzitten. 

P R IJ S V R A G E N . 
Nu het publiek meer en meer de toevlucht neemt 

tot het uitschrijven van prijsvragen, is het de taak der 
vakbladen om een oog in het zeil te houden, elk pro
gramma aan eene grondige critiek te onderwerpen en 
de bouwkundigen voor te lichten, opdat de deelnemers 
aan eenigen wedstrijd voor teleurstellingen zooveel mo
gelijk gevrijwaard worden. 

In de laatste dagen doen de prijsvragen weder van 
zich spreken en nauwlijks is de termijn van inzending 
der plans voor een concertgebouw te Tiel gesloten of 
die voor den aanleg van 't terrein „den Oorsprong" bij 
Utrecht is aan de orde. In het nommer van 14 No
vember 1885, bladz. 397, werd het programma voor de 
prijsvraag te Tiel medegedeeld en melding gemaakt 
van eene correspondentie, met den heer Secretaris van 
de Spaarbank gevoerd, omtrent a: de aanvulling der 
voorwaarden met eene bepaling omtrent de samenstel
ling der Jury cnb: dc verhooging van den uitgeloofden 
prijs, die in gecne verhouding staat tot den verlangden 
arbeid. Op grond van die briefwisseling werd de deel
neming aan den wedstrijd ontraden, en werd verder 
gewezen op de meer dan gebrekkige inrichting van de 
situatie-teckening en toch zijn er 24 antwoorden inge
komen. Nu zijn wij zeer benieuwd te vernemen of 
het Bestuur van de Spaarbank zich door deskundigen zal 
doen voorlichten; zijn onze information juist, dan zal 
dit geen plaatsvinden. En toch hebben wij niet het 
minste medelijden met de bouwkundigen, die zich in 
dezen strijd gewaagd hebben. Zij waren gewaarschuwd. 

De prijsvraag te Utrecht is van een geheel ander 
genre; zij luidt als volgt: 

P R O G R A M M A 
voor dc prijsvraag voor den aanleg van het terrein 

„de Oorsprong" bij Utrecht met groepen villa 's, en 
heerenhuizingen. 
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1". Op een schaal van 1 a 250 een algemeen plan, 
waarop villa's en huizingen voorkomen, ter keuze en 
verdeeling van de heeren inzenders zelve. 

Een uitgewerkt plan met opstand voor een bijbouw 
in overeenstemming met het bestaande buiten. Die 
bijbouw moet bevatten: zaal, traplokaal, ingang naar 
het bestaande sousterrain, spreekkamer, veranda of 
serre en verder privaten, kasten en datgene, wat noo
dig is voor de behoorlijke bewoning. 

Onder den bijbouw behoeft geen sousterrain gemaakt 
te worden. De hoogten der bestaande verdiepingen 
zijn, beneden: van den vloer tot den vloer van de 
verdieping 3.38; van den vloer tot den zolder 4.05 M . 

De fontein kan verplaatst worden. 
2". Bij de indeeling van het terrein moet vooral 

rekening gehouden worden met den bestaanden toe
stand, dat is met het Buiten, dat bestaan blijft en 
vergroot wordt; met de beplanting; met de hoogte 
van het bouwterrein en met de omliggende terreinen 
en gebouwen en behalve op smaak, doelmatigheid van 
den aanleg, speciaal ook gelet worden op het voordee-
lige van den aanleg voor de eigenaren. 

3 0 . Bij het algemeen plan moet van elke villa en 
van elk heerenhuis, op dat plan voorkomende, een 
plattegrond gevoegd worden van de beneden of hoofd
verdieping. 

Bij die plattegrond-teekeningen van de gebouwen 
moet duidelijk worden aangegeven het peil van de hoogte 
van den vloer. 

4°. De plans moeten allen vóór I Maart 1886 zijn 
ingekomen, bij den notaris J . G. Brouwer Nijhoff te 
Utrecht. 

5". Binnen 14 dagen na 1 Maart wordt bekendge
maakt of eenig en zoo ja , welk plan door de Commis
sie van Beoordeeling is goedgekeurd. 

6°. A l de ingezonden plans blijven in bezit tot 
eene maand na de uitspraak der Commissie, waarna 
ieder zijn plan bij den notaris voornoemd kan terug 
bekomen uitgezonderd het goedgekeurde plan, hetwelk 
eigendom blijft van de Maatschappij. „De Oorsprong-
bouw", welke daarvoor de uitgeloofde som van duizend 
gulden op 31 Maart 1886 zal betalen. 

7". De verzegelde naambriefjes van de niet aange
nomen plans worden teruggeven. 

Dit programma geeft geen stof tot tevredenheid, 
want de uitgeloofde prijs van duizend gulden wordt 
alleen betaald, als eenig plan door de Commissie van 
Beoordeeling wordt goedgekeurd (zie punt 5). En hoe 
zal de Commissie worden samengesteld ? In het belang 
van den wedstrijd is de Maatschappij „de Oorsprong-
bouw" alsnog verplicht om althans de wijze van samen
stelling der Jury en nog liever de namen van hare 
leden, bekend te maken; wordt voorts bepaald, dat 
in elk geval het door de Jury best gekeurde plan met 
/ 1 0 0 0 zal worden beloond, dan bestaat er gegrond 
vooruitzicht op eene ernstige mededinging, die zich 
nu zal laten wachten. 

Wij geven voorts in overweging den termijn voor 
het inleveren der antwoorden met een paar weken te 
verlengen, want voor eene degelijke beantwoording is 
het noodig, dat men zich ter plaatse begeeft, niet al
leen om het buiten en de omgeving op te nemen, maar 
ook om het bestaande huis optemeten, daar dc bij
bouw daarmede in overeenstemming moet gebracht 
worden. 

De situatieteekening, die voor vier gulden te ont
bieden is, heeft weinig waarde. 

Komen er geene veranderingen in het programma, 
dan wordt onthouding aan deze prijsvraag aanbevolen. 

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

A F D E E L I N G A M S T E R D A M . 

Vergadering van Vrijdag 22 Januari. 

De waarnemend Voorzitter J . B . K a m , Secretaris, 
opende de vergadering en las de notulen der vorige 
vergadering, welke goedgekeurd werden. Daarna ver
kreeg de heer Dr. A . Reding het woord en verklaarde 
in de Duitsche taal het gebruik van eenige electrische 
toestellen zooals verschillende soorten van schellen, 
barometers, die in verband gebracht zijn met eene 
electrische geleiding, waardoor men instaat wordt 
gesteld om in gebouwen, op eenigen afstand van elkan
der gelegen, de temperatuur van het eene gebouw 
in het andere af te lezen; voorts een thermometer, die, 
in een kamer geplaatst, bij een zekeren warmtegraad 
een schel in beweging brengt, vervolgens eenige klok
ken , die door een electrischen stroom, verbonden met 
een regulator, in beweging worden gebracht, en ten 
slotte een pendule , die geheel zonder uurwerk door 
afstooting van den slinger in beweging wordt gebracht. 

De heer Reding ontving den dank van den Voor
zitter voor zijne bijdrage. 

Al s Bestuursleden, in de plaats van de heeren N . 
Redeker Bisdom en P. J .Huibers , die zich niet weder 
verkiesbaar hadden gesteld, omdat zij zich elders met
terwoon vestigen, werden gekozen de heeren Jos. Th . 
J . Cuypers en G. Moen Pz., die beiden zich de keuze 
lieten welgevallen, terwijl op voorstel van den heer 
Daniël J . Sanches de heer J. B. Kam bij acclamatie 
werd herkozen. Bij eerste stemming werd de heer 
Sanches tot Voorzitter gekozen, die van meening was 
voor de benoeming te moeten bedanken, waarna de 
keuze viel op den heer Th. G. Schill. 

De heer J . de Haan, als lid voorgesteld door de 
heeren H . P. Berlage en J . B. K a m , werd aangenomen. 

Op voorstel van een der leden werd de tijd van in
levering van de door de Afdeeling uitgeschreven prijs
vraag „Een ontwerp voor een Raadhuis" verlengd tot 
15 Maart 1886. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering 
gesloten. 

B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
Vergadering van 21 Januari 1886. 

In dc eerste plaats wordt mededeeling gedaan van 
een schrijven van de Vereeniging van Brandmeesters, 
die zich voorstelt de leden dezer Vereeniging en die 
der Afdeeling Rotterdam van de Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst uit te noodigen tot den wed
strijd naar een diploma voor hare Eereleden en ver
zoekende een der leden aan te wijzen voor het op
stellen van een programma. Hieraan zal gevolg ge
geven worden. 

In behandeling komt het voorstel van den heer 
W . J . Jansen om een of meer medailles beschikbaar 
te stellen voor de te houden Tentoonstelling van werk
stukken van ambachtslieden. Na eenige toelichting van 
den voorsteller wordt in beginsel daartoe besloten en 
de uitvoering aan het Bestuur opgedragen. 

Drie leden worden bij ballotage aangenomen en vier 
voorgesteld. 

De heer A . W . Weissman, te Amsterdam , had be
reidwillig op zich genomen eene voordracht te hou
den en „het onderling verband der kunsten" daartoe 
als onderwerp gekozen. 

In zijn inleidend woord trekt spreker een parallel 
tusschen den toestand der kunsten van thans en aan 
het einde der vorige en het begin van deze eeuw, en 
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doet daarbij den tegenwoordig veel gunstiger toestand, 
ook voor de Bouwkunst, uitkomen. 

Tot het eigenlijk onderwerp overgaande, laat spre
ker de oude Aziatische kunst buiten beschouwing om 
met de Egyptische te beginnen, waarbij hij tot het 
besluit komt, dat uit de overgebleven monumenten 
een volkomen verband blijkt te bestaan tusschen bouw-, 
beeldhouw- en schilderkunst, welke beide laatste on
dergeschikt bleven aan de eerste. 

Bij de beschouwing der Dorisch- en Ionisch-Griek-
sche kunst, doet spreker zien dat het verband bij de 
laatste reeds minder innig is dan bij de eerste. Ook 
bij de Romeinen is dat verband nog sterk sprekend, 
getuige de triomfbogen, vooral die van Titus en de 
bij de opgravingen van Pompeji aan het licht geko
men muurschilderingen en mozaïeken. 

In de Byzantijnsche en daaraan verwante kunstrich
tingen bestaat dat verband nog in hooge mate; de 
groote wandvlakten, die zij aanboden, gaven daartoe 
een gerecde aanleiding, doch in de Gothiek is dit reeds 
minder het geval, daar die groote vlakken ontbreken , 
maar hierbij wordt op andere wijze daaraan tegemoet 
gekomen door de uitgebreide glasschilderingen, die 
in toepassing gebracht werden. 

Ook bij de Italiaansche Renaissance komt het ver
band nog duidelijk uit en volgens spreker ligt de 
reden voor dc hand; de grootste Italiaansche bouw
meesters waren niet alleen architecten, maar beoefenden 
ook beeldhouw- en schilderkunst, waardoor hunne schep
pingen een harmonisch samenhangend geheel gaven. 

Toen de gebroeders Van Eijk het eerst de schilder
kunst in olieverf beoefenden, veranderde de toestand. 
Daardoor werd die kunst den weg gebaand zelf
standig op te treden en zij heeft daarvan ruimschoots 
gebru ikgemaa kt. 

Het verband van bouw- met beeldhouw- en schilder
kunst is veel minder bij de gebouwen, die hiertelande 
in Renaissance-vormen werden gesticht; het Stadhuis 
te 's-Gravenhage maakt daarop een gunstige uitzonde
ring en de daaraan toegepaste beeldhouwwerken zijn 
schoon en in overeenstemming met de architectuur. 

Bij de beschouwing van het vroegere Stadhuis van 
Amsterdam wijst spreker op de weinige harmonie, die 
er bestaat tusschen de wel wat droge architectuur en 
de weelderige scheppingen van Ouellinus , zoowel in- als 
uitwendig. Deze kunstenaar is als zelfstandig schepper 
opgetreden evenals de schilders, die aan de versiering 
van dat gebouw hebben medegewerkt. Hoe verdien
stelijk ook hun aller arbeid is, er ontbreekt een innig, 
harmonisch verband tusschen hunnen arbeid en het 
gebouw. 

Na de noodige aandacht aan den Rococostijl ge
schonken te hebben, behandelt spreker vrij uitvoerig 
de stijlen van de drie Lodewijken, waarbij hij doet 
uitkomen dat tusschen de bouwvormen, door den beeld
houwer aangebracht, en de onderwerpen, door den 
schilder gekozen, verband bestaat, maar dat ten laatste 
het wit daarbij ten troon werd verheven; het eerste 
Keizerrijk was niet bij machte daaraan een einde te maken 
en nog weinige jaren geleden konden wij daarvan ruim
schoots genieten. In de laatste tien jaren is dit anders 
en beter geworden. Spreker noemt de decoratie van 
het Rijks-museum te Amsterdam een schrede op dien 
goeden weg, hoewel door de voor een goed deel min
der groote krachten, waarover daarbij kon beschikt 
worden, alles niet is zoo als het kon en moest zijn. 

Ten slotte wijdt spreker eenige woorden aan de wijze, 
waarop hiertelande veelal met de versiering onzer ! 
bouwwerken wordt omgesprongen, vooral bij den huis- i 
bouw. Daarbij wordt de architect, de man, die het 
geheel heeft gedacht, slechts zelden geraadpleegd; de ' 

eigenaar kiest daarvoor, als de tijd der uitvoering is 
aangebroken, menschen naar eigen keuze en als die 
niet zeer ontwikkeld zijn, gaat de eenheid tusschen 
hun werk en dat van den bouwmeester te Ioor. Ook 
in dit opzicht zijn wij op den goeden weg, dank de 
zorgen, die aan kunst- en nijverheidsonderwijs thans 
worden besteed. 

Spreker eindigt zijne, grootendeels geïmproviseerde, 
voordracht met de beste wenschen voor den bloei van 
Bouivkunst en Vriendschap en de Bouwkundige Lees-
vereeniging Kunstvlijt, van welke vereenigingen een 
70 tal leden tegenwoordig waren. 

Een luid applaudissemcnt en eenige hartelijke woor
den van den Voorzitter brachten spreker den dank 
van de Vergadering voor de even doorwrochte als 
sierlijke voordracht. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
' S - G R A V K N H A O F . . Het café-restaurant, dat op het Seinpost

duin tc Scheveningen zal worden opgericht, volgens het ont
werp van den architect H, Wesstra Jr., moet den 4 d ' n Juni 
gereed zijn. Moet men de geruchten gcloovcn, dan zou de 
groote concertzaal 1500 personen kunnen bevatten en het open 
terras ruimte voor meer dan 3000 personen aanbieden. 

Een Ncptunusbecld, op een hoogte van 25 Meter boven de 
I grondvlakte, zal den koepel van het gebouw bekronen. 

AMSTERDAM. Dinsdag j . l is oen meeting gehouden, uitgeschre
ven door »I)e Unie", waarop de tramplans van den heer 
-Sanders werden besproken. Ten slotte werd door de talrijk be-
zochte vergadering een motie aangenomen, waar het totstand 
komen cencr uitbreiding van het tramwegnct in Amsterdam, 
met aansluiting aan een ceintuurbaan en aan trams naar de 
buitengemeenten, wenschelijk werd verklaard. Deze motie is 
door het Bestuur ter kennis van den Raad gebracht, die 
Woensdag het afwijzend preadvies van Burgemeester en 
Wethouders op de aanvragen der heeren Sanders c. s. en Bos 
c. s. om concessie voor tramlijnen behandelde. Besloten werd 
een nader onderzoek der aanvragen te doen plaatshebben. 

— Het Bestuur van »Arti et Amicitiae" bericht, dat voor 
den in 1885 gehouden wedstrijd van het fonds Will ink van Collen 
zijn ingekomen elf schilderijen, voor welker beoordeeling de Eere
voorzitter der Maatschappij, Charles Rochussen , als Jurylid 
het Bestuur terzijde stond. De prijs werd toegewezen aan de 
schilderij «Arrestant", van den heer Jan Hoijnck van Papen-
drecht, terwijl de premie werd toegekend aan dc schilderij 
»Halt in 't hosch", van den heer Willem Witsen. Alle inge
zonden stukken zijn tot cn met 28 Januari in de Kunstzaal 
der Maatschappij te Amsterdam tentoongesteld. 

— Ter gelegenheid van het 2jjarig bestaan der Ambachts
school van de Maatschappij voor den Werkenden Stand, dat 
in de volgende week zal worden herdacht, zal eene tentoon
stelling van werkstukken en teekeningen worden gehouden in 
de lokalen der school op de Weteringschans, alhier. 

Deze tentoonstelling is kosteloos te bezichtigen van afDins-
dag 26 tot en met Zondag 31 Januari a. s. van 10—.3 uur. 

Wij wenschen, dat een druk bezoek het bewijs zal leveren 
van de belangstelling in deze inrichting — de eerst-gestichte van 
dien aard in Nederland —, waarvan het doel is, om jongelie
den op grondige wijze op te leiden tot de ambachten, in verband 
met den burgerbouw, en tot machinisten van de kleine vaart, 
fabrieken, spoorwegen, enz. 

— De heeren Frederik Muller cn Co., Doelenstraat 10alhier, 
hebben een zeer belangrijken catalogus van 2842 werken over 
Nederlandsche Geschiedenis en Plaatsbeschrijving verzonden, 
met opgave van den prijs, waarvoor die werken bij hen te ver
krijgen zijn. De inrichting van den catalogus verdient lof; bij 
de geschiedenis is de chronologische volgorde in acht genomen 
en bij de plaatsbeschrijving de topographische. 

A R N H E M . In de laatste zitting van den Gemeenteraad werd 
de mededeeling gedaan, dat Burgemeester en Wethouders aan 
den eervol ontslagen gemeente-architect A. van Cuylenburgh Jr. 
een jaarlijksch pensioen hebben verleend van ƒ1866.665, over
eenkomende met twee derden zijner jaarwedde. 

DELFT. Het voetstuk voor het standbeeld van Hugo de 
Groot zal van gepolijst rood Zweedsch graniet vervaardigd en 
door den heer G. Brongers tc Amsterdam geleverd worden 
naar eene teekening, ontworpen door den heer Garnier, ar
chitect der Groote Opera te Parijs. 

V F . N I . O O . De Gemeenteraad heeft het besluit genomen tot 
eigen exploitatie van dc gasfabriek en niet in onderhandeling 
te treden met den tcgenwoordigen concessionaris, die het gas 
voor 7 cent aan particulieren en voor 5 cent aan de Gemeente 
wilde leveren. 
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— Voor de vacante betrekking van 
opzichter over den kunstweg van Hecren-
vecn naar Bergum hebben zich niet min
der dan 112 sollicitanten aangemeld. De 
jaarwedde bedraagt ƒ800. Hebben alle ge
gadigden de noodige bekwaamheid om het 
toezicht naar behooren uit te voeren , dan 
kan men met recht beweren, dat de markt 
overvoerd is. 

D O K K U M . Voor de betrekking van di
recteur der gemeentereiniging, alhier, heb
ben zich niet minder dan 255 sollicitanten 
aangemeld. 

M EPF EL. Dc heer H . A. van der Veen, 
bouwkundige te Dingen, heeft aan het 
gemeentebestuur concessie gevraagd voor 
het maken en exploiteercn eener drink
waterleiding alhier. 

— Aflevering 1 van De Natuur (uitgave 
van J. G. Brocse, te Utrecht) bevat: 

De vorderingen der luchtvaart. Lucht
ballons ten dienste van bet leger (met 
fig.). — Of een dier tellen kan? — Merk
waardigheden in Amerika. New-York — 
Dc luchtspoorweg. — De schouwburgen. — 
Het electrisch licht in dc Vcreenigde Sta
ten (met fig.). — Iets over dc voortbeweging 
der gletschers. — Een eenvoudige methode 
om de ontbinding der geluidstrillingen door 
het oor duidelijk te maken (met fig.). — 
Een optisch bedrog (met fig. 1. — Dc elec-
trische verlichting in het café Krasnapols-
ky (met fig.). — Kijkjesin 't Aquarium te 
Amsterdam. Dc Degenkrab (met fig.). — 
De mythen der Irokeezen (met fig.). — In
richting aan uurwerken, dienende tot aan
wijzing van de spanning der veer (met 
fig.). — Iets over cie wolken. — Voorschrif
ten en korte mededeelingen. — Sterren
kundige opgaven. — Correspondentie. — 
Vragenbus. 

ADVERTENTIEN. 

A S S O C I A T I E . 
Ken jong architect zoekt gelegenheid zich 

te A S S O C I E E R E N met een ouderen col
lega , liefst met eencn die zich uit de zaken 
wenscht terug te trekken, om na zekeren tjjd 
de zaait geheel over te nemen. Adres 
franco brieven letter 11 aan het Bureau van 
deze courant. 

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

AANBESTEDING 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 9 J " Februari 1886, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbnreau 
der Maatschappji tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Daan te Utrecht, 

van: 
Bestek N°. 435. 

H e t m a k e n v a n een los- en 
ladingspoor met keibost ra t ing 
achter de goederenloods te 
Ensohede. 

R a m i n g . / 5490. 
De besteding geschiedt volgens § 34 van 

het Bestek. 
Het Bestek ligt van den 23"1'n Januari 

1886 ter lezing aan het Centraal bureau bjj 
de Moreelse Laan en aanhetbureou van den 
Heer Sectie-Ingenieur M. J . V A N DUIJL 
tc Hulpen en is op franco aanvraag aan ge
noemd Centraalburcau (Afd. Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van f 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 2*" Februari 18S6, ten 12.30 ure des 
namiddags. 

Utrecht, den 21"™ Januari 1886. 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Dinsdag 9 Februari 1886, des namiddags 

tc halftwee zal door het R. K. Parochiaal 
Kerkbestuur van den H . Lambertuste Ilaa-

ren bjj -Oistericijk, Noordbrabant, Bisdom 
'* Bosch, in het lokaal van Mej. Wed. C. 
V A N DER V E N , aldaar, worden 

A A N B E S T E E D : 
H e t bouwen v a n een G E S T I C H T 

met K A P E L , S C H O L E N en 
O U D E - M A N N E N - en V R O U 
W E N H U I S aldaar. 

Bestek cn teekeningen liggen van af 28 
J a n u a r i e. k. ter inzage in 't lokaal van 
aanbesteding en zjjn van af dien datum te 
verkrijgen bjj de Heeren GEBROEDERS. 
SCHRMVERSaldaar, de bestekken ad / l . — 
per exemplaar en de afdrukken der teckc-
Dingen ad / 8.— het stel van 5 stuks. 

Aanwjjzing in loco op Woensdag 3 F e 
b r u a r i voormiddag» 11 ure. 

Inlichtingen geeft H. It. HENDRIKS 
Bouwkundige te Os*. 

BÜBOE M K EST E R E N WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 1 Februari 
1886, des middags te 12 uur, op het Raad
huis in het openbaar aanbesteden: 

a. H e t m a k e n van een G e b o u w 
voor twee openbare lagere scho
len (le klasse) aan de V a n Swin -
denstraat op den hoek v a n de 
Pontanuss t raa t ; 

b. H e t m a k e n van Di jken o m de 
aan te leggen haven voor petro-
leumschepen i n den Amste r 
dammer P o l d e r , op 1600 M . be
westen de Weste l i jke invaar t van 
de Houthaven . 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ 3 voor de sub a (met 
4 teekeningen) en van ƒ 1 voor de sub b 
(met eene teekening) genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven voor de sub 
a genoemde ten kantore van den Stads 
Architect, Raadhuis kamer No. 101, en voor 
de sub b genoemde ten kantore van den Stads
ingenieur, Raadhuis kamer No. 100, des 
ochtends van 10—12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

V A N TIENHOVEN. 
l)e Secretaris: 

L E JOLLE. 
Amsterdam, 20 Januari 1886. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen , Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m I V " . S 3 9 , 

A M S T E R D A M . 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

I E M A N D , 27 jaar, p rak t i sch en theore
t i s ch , van goede getuigschriften voorzien, 
zag zich gaarne geplaatst als T E E K E 
N A A R , O P Z I C H T E R of O N D E R B A A S 
bjj een A r c h i t e c t of Aannemer , onver
schillig waar en aan welk werk. 

Groot salaris geen vereischte. 
Adres: bureau van dit blad, letter D. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Woensdag 17 Februari 1886, des namid

dags 2 uur, zal door het R. C. Parochiaal 
Kerkbestuur van den II. Wn.i.iiiHoiituis te 
Osch, Noocdbrabant, Bisdom '« ttoxch, ten 
Koffiehm'ze van den heer J . V A N DENH0O-
G E N aldaar, worden 

A A N B E S T E E D : 
H e t bouwen van een Congrega

t iegebouw met K a p e l en aan-
hoorende W e r k e n , en het ma
k e n v a n een aanbouw aan de 
Pastor ie a ldaar , met b i j lever ing 
van a l le l e v e r a n t i ë n , transpor
t en , arbeidsloon en enz. 

Bestek en Teekeningen liggen ter inzage 
van at' Woensdag 3 F e b r u a r i e. k . , m 
't Lokaal van Aanbesteding, tcrwjjl het Be
stek van af dien dag te verkrijgen is aan 
/ 1.36 per exemplaar ter drukkerjj van J. A. 
A C K E T , te Osch. 

Aanwijzing in loco op Woensdag 10 Fe
bruari e. k., des morgens ten 11 ure. 

Inlichtingen geeft II. II. HENDRIKS, 
Bouwkundige te Osrh. 

Maatschappij tot E x p l o i t a t i e v a n 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 9' " Februari 1886, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalburcau 
der Maatschappij Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 

van: 
Bestek No. 430. 

H o t m a k e n v a n de u i tb re id ing 
van het reservoir-gebouwtje op 
het s ta t ion Heerenveen. 

De besteding geschiedt volgens | 52 van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 21"" Januari 1886 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur W. J . K L E R K DE REUS te 
Mefpel en is op franro aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (Afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 4 1 '" Februari 1S8H, ten 11 ure des 
voormiddag». 

Utrecht, den 80"" Januari 1885. 

A u t o g r a p h i ë n . 
TE KOOP 350 b laden , of de eerste 5 

jaargangen A u t o g r a p h i ë n des A k a d . 
A r c h . - V e r e i n s A a o h e n , a 5 cent per 
blad. Gelegenheid ter inteekening op 't ver
volg a 6 cent per blad. Te bevragen in 
TREFFERS ' Boekhandel te Deventer. 

MAGAZIJN van TEEKENBEHOEFTEN 
v o o r B o u w k u n d i g e n . 

van Th. J. DOBBE en ZOON 
te UTRECHT, Voorstraat H 502 en 503. 
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VOOR 

V R O E G E R 

J. N. SCHELTEMA. 

Koper- en Zinkgieterij 
Smederij. 

AMSTERDAM J, N, SCHELTEMA, Oir. Beerenstraat 20. 
Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

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

TE 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

T R A D E M A R K . NATUURL. ASPHALT 
V A N 

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

Gecomprimeerde Aspbaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Mas tick voor Trottoirs, Skating-Rinks, Mout vloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bij den Heer 
H . G. KNOOPS C . Ü Z N . , Beekstraat F. 62, te Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

BECKER & BIjDMNGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K V A N 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

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

B R K T U I G E N . 

o p R O E P i i r g 

•an Jongelingen. 
De aandacht wordt gevestigd op de 

voorwaarden tot opleiding van jonge
l ingen voor het Kader der Genietroe
pen i n N e d e r l a n d s c h - I n d i ë , omschre-
een i n d e Nederlandsche Staatscourant 
van 7 Januari 1880', waarvan afdruk
ken kos te loos zijn U1 hekomen bij 
het Departement van Koloniën. 

AANBESTEDING, 
Namen» het Bestuur der Sociëteit « H E T 

C O I . I . K G I K " te Kampen zal de Architect EVERT 
Bl fEMAN op Vrijdag den 5 Februari 1886, des 
namiddags ten 1 uur, in een der Societeits-
lokalen publiek aanbesteden: 

H e t b o u w e n van een S O C I Ë T E I T S 
G E B O U W aan de IJsselkade te 
K a m p e n met hoofdtoegang aan 
de Oudestraat. 

Aanwijzing in loco geeft bovengenoemde 
Architekt op Woensdag den -'"Januari 'smor-
gens ten \2 uur. 

BcBtek en teekeningen zjjn van af Zater-
datr 28 Jan., tegen betaling van ƒ1.50 ver
krijgbaar bij den Boekhandelaar 

LAURENS V A N HULST. 

DE LIKT & Cie. 
ilotte ril II in. 

PARKETVLOEREN en WAND-TEGELS: 
V I L L E R O Y & B O C H , 

B O C H F R È R E S . 
M I N T O X H O L L I X S & Cie . 

Trot toir-IJzersteen en Cementtegels. 
Groote voorraden. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere a/of 
niet tropische producten; 

Rollcnili' en F.\|MIIS(WIIIIC Stfctioveiikappeii, 
GEBOUWEN in Scherphoek n mir andere bouawijiu, 

ïfliirl in ijzer »i ijzer mei hout »( steen. 
VAN DER LINDEN & C"„ te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar . 

(ïalf aniseerilig ep Loon. 

PII0T0LITII0GR.4PII1E, PHOTOZIMRAPIIIE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. TH IE M E , te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Pliatallthagraphle, 
byzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phaiailnra-
K rap hie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
z|jne sterrol. pe-lnrlrhting voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

Gr. J . 

H . & J . S U Y V E R , 
P A B R I K A N T E N V A N 

TOONKETELS en WEIKTDI6IN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E E E - E I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. 
Gedrukt bij 0. W. van der Wiel & O., te Arnhem. 

E E N - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N " 5. Z A T E R D A G 30 J A N U A R I 1886. 

R C H I T E C T V R A e t U K M I C I T I A 

Redacteur-Uitgever 1'. W. VAN GENDT TGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertcnlien: 

Bureau van De Opmerker, Driekon ingenst raat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGKK, 

C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. W. WKISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Iïeer 

C. B. P O S T H U M U S MKYJES, Kerkstraat 170 le Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den lieer 

T H . G. S T R K N C E R S , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

AW.W. 
! ABONNEMENT / 2.25 per 3 maanden of wel Mes tuide* per jaar, bri 
[vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
ƒ 7.50 en Nederlandsch-Indie ƒ 9.—» beiden bij vooruitbetaling. 

I A I A ' K R T K N T I K X ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
: cent voor een bewijsuoinmer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

AFZONDERLIJKE NOMMBRS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-Correspomlent JOH. G. STEMLKR C/.N., Boek
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T G E N O O T S C H A 1 ' . 

i " . D e 857ste vergadering zal plaatshebben op 
Woensdag 3 Februar i a. s., des avonds te 8 u ren , in 
het A m e r i c a n H o t e l . 

D e agenda voor die vergadering i s : 
a. Mededeel ingen van het Bestuur; 
b. Installatie van den heer J . K r i j g s m a n ; 
c. V e r k i e z i n g van drie Lokaal -commissar issen , op 

de vorige vergadering wegens het vergevorderde uur 
uitgesteld; 

d. Bijdrage van den heer Jan Spr inger ; 
e. Kunstbeschouwing, te geven door den heer H . J . 

Wal l e J z . ; 
/ . Expos i t i e van de antwoorden, ingekomen op de 

uitgeschreven prijsvraag „ E e n I'rotestantsche Dorps 
kerk" . 

2". Errata. In Dc Opmerker n". 4, van 23 Ja 
nuari 1886, staat op blz. 27 , i e k o l o m , regel 19V. o.: 
„en het ontwerp , Rust roest, vervaardiger onbekend", 
lees: „en het ontwerp Rust roest, vervaardigd door dot 
heer J. van den Ban; voorts staat blz. 28 i e ko lom, 
regel 34 v. b . : „ D e heeren H e n r i Evers en T h . G . 
Strengers, aftredende Bes tuurders" , lees: „ D e heeren 
Henr i Evers en Ed. Cuypers, aftredende Bestuurders". 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris , 

T h . G . Strengers. 

( A e t A . ) H E D E N D A A G S C H E K U N S T . ( ' ) 
W i e , als de schrijver dezes, belast is met het on 

derwijs in het bouwkundig teekenen aan eene burger
avondschool , moet dikwij ls ook eenig onderricht in de 
bouwkunst zelve geven. 

N u de heer M o o l e n a a r , mijn zeer gewaardeerde 
stadgenoot, in een der laatste nummers van De Op
merker zijn stem verheft tegen de studie van voorgaande 
kunstti jdvakken door onze aanstaande bouwmeesters, 
zij het mij ve rgund , ook mijn gevoelen mede te deelen 

Da t onze maatschappij krank i s , zooals de heer M . 
beweert, en dat dus ook onze kunst in ziekeli jken toe
stand verkeert en daardoor geneesmiddelen van noode 

(') Dit stuk, reeds in het begin van Januari ons gezonden, konden 
wij eerst nu plaatsen. Red. 

heeft, acht ik een zeer pessimistische beschouwing. 
Wanneer ik het heden vergelijk met de periode, die 

wij een 2 5 ta l jaren geleden beleefden, heb ik reden te 
over om met den gezondheidstoestand van de maatschap
pij en de kuns t , tevreden te zijn. Wel- is-waar is er een 
schaduwzijde , n l . de groote ophooping van werkvo lk , 
de telkens scherper wordende concurrentie, het stre
ven naar zinnelijk genot en gemakkeli jk leven; toch 
acht ik dit niet onrustbarend en blijf gelooven aan de 
voortgaande on twikke l ing van onze samenleving. 

N ie t als een raderwerk beschouw ik de maatschappij, 
a l heeft het geven en nemen , het bureaucratische ele
ment , de vele intriges die men waarneemt, haar in 
de oogen van velen gemaakt tot een machine, waarvan 
de deelen na lang gebruik versleten zijn. Mijns inziens 
is de maatschappij een organisme, dat voortgaat z ich 
te ontwikkelen van het minder tot het meer samen
gestelde. 

Ik put die overtuiging uit de geschiedenis der be
schav ing , uit de geschiedenis der kunst t i jdperken, en 
zie de vo lken nu meer , dan weer minder g e l u k k i g zijn 
in de vormen, waarin zij aan hun gedachten uit ing geven. 

Zoowel de Gr i eksche , Romeinsche en M o o r s c h e , als 
dc Romaansche , Gothische en Renaissance kunst zijn 
voor mij het bewijs , dat onze kunst , de bouwkuns t , 
zoodanig georganiseerd i s , dat zij steeds naar hooger 
streeft. 

H e t feit, dat de medewerkers aan de Amsterdamsche 
Beursprijsvraag er niet in geslaagd z i jn , in eenige maan
den tijds aan dat gebouw een vorm te geven , die aan 
de eischen van onzen kunstsmaak geheel vo ldoe t , is 
nog geen bewijs, dat er geen enkel bouwmeester thans 
in staat zou z i jn , een gebouw te scheppen, aan onze 
eischen beantwoordende. 

A l l e n , die de bouwkunst beoefenen, kennen de eigen
aardige moeili jkheden waarmede men te kampen heeft 
o m in een bouwwerk de veelzijdige behoeften van onze 
samenleving te bevredigen. Dat men in den regel bij 
kleine bouwwerken beter slaagt dan bij groote, daaruit 
bli jkt m . i . , dat veelal overhaasting door tijdsgebrek de 
oorzaak is , waarom veel te wenschen overlaat. 

W i j moeten dc taa l , die het menschdom in zijn bouw
vormen totdusverre gesproken heeft, verder ontwik
kelen ; slechts dit kan dc grondslag zi jn , waarop wjj/< 
voor tbouwen. /Cp 

l i 
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Had men in vroeger tijd een betrekkelijke rust, 
zoodat zekere vormen tijd hadden om overal door te 
dringen, waardoor men bepaalde stijlperiodes zag ont
staan, thans is dit geheel anders. 

Een bouwwerk, dat thans eenige jaren voor zijn vol
tooiing eischt, is reeds verouderd vóór het nog vol
tooid is, zoo snel wisselen de denkbeelden, in de 
bouwkunst heerschende. 

Men vergete echter niet, dat deze periode van leven 
en beweging slechts van vóór eenige jaren dagteekent, 
en dat er, na lang zoeken en tasten, wederom zal moeten 
komen een tijdperk van rust, waarin men het geleverde 
zal kunnen overzien, cn het goede van het minder 
goede zal kunnen schiften. Bestudeert men dan ook 
de stijlen van het vcrledene, dan zal naar mijne mee
ning weldra de tijd weer daar zijn, dat de kunst zich 
algemeen in dezelfde vormen uiten en een nieuwe stijl 
ontstaan zal. 

Om echter tot dien toestand te geraken, is het noo-
dig onze jongeren voor afdwalen te behoeden en wij 
moeten ons wel wachten, hen voor te spiegelen, als 
zouden wij tot den nieuwen bouwstijl kunnen geraken 
zonder grondige studie van de kunstvormen van voor
heen. 

Bij die studie behoeft de persoonlijkheid van den 
jongen architect volstrekt niet verloren te gaan. Door 
bibliotheken en kunstbeschouwingen kan ieder in de 
gelegenheid gesteld worden, iets van zijne gading te 
vinden, dat hij dan op zijne wijze kan ontwikkelen. 

Het is m. i . een ziekelijk denkbeeld, als zou het 
scheppen van een nieuwen bouwstijl ooit het werk kun
nen zijn van één persoon. De geschiedenis leert ons, 
dat velerlei omstandigheden moeten medewerken, om 
nieuwe stijlvormen te doen geboren worden. 

Besteden wij daarom de weinige jaren, die den bouw
kunstenaar gegeven zijn, om met volle kracht werk
zaam te zijn, om, door rekening te houden met de 
eischen des tijds, zooveel mogelijk het ontstaan van 
een nieuwen stijl te helpen bevorderen. 

Groningen. J . B . J A G E R , 

Architect. 

E E N B E Z O E K A A N E E N I G E G E B O U W E N V O O R 
H A N D E L S K A N T O R E N T E N E W - Y O R K . 

De uitgebreide, reusachtige handel, die in de hoofd
stad van Amerika gedreven wordt, die voor de geheele 
wereld den toon aangeeft voor alle artikelen van han
del , beurs- en marktwezen en waarvan in een voor
gaand artikel, door de beschrijving van de groote han
delsbeurs {Produce exchange), reeds eenig denkbeeld 
gegeven is ('), heeft meer en meer, door zijn steeds 
toenemenden bloei, de behoefte aan een groot aantal 
kantoren doen gevoelen. Op groote schaal heeft men 
gelracht aan die behoefte te voldoen door maatschap
pijen op te richten, die zich ten doel stelden groote 
gebouwen, uitsluitend voor kantoren ingericht, te 
stichten, en op die wijze verschillende handelskantoren, 
tot algemeen nut, voordeel en gerief, in slechts enkele 
gebouwen te concentreeren. 

Het spreekt vanzelf, dat bij dergelijke maatschap
pijen de kantoorlokalen niet alleen tot lageren prijs, 
maar ook door gemeenschappelijke en wederkeerige 
voordeden, gretiger verhuurd konden worden, dan de 
vroeger zoo wijd en zijd door de stad verspreide af
zonderlijke kantoren. Langzamerhand ontstonden, aan
gemoedigd door het goede succes, meerdere maat
schappijen, en eindelijk gingen zelfs vermogende par
ticulieren, bouwkundigen, speculanten en anderen er
toe over, hun kapitaal op deze voordeelige wijze te be-

() Zie De Opmerker van 19 en 26 Juli 1884. 

leggen. Op hoe grooter schaal de onderneming werd 
op touw gezet, hoe minder naar evenredigheid de 
kosten bedroegen en hoe hooger de renten van het 
belegd kapitaal opliepen. Geen wonder dan ook, dat 
telkens elk nieuw kantoorgebouw zijne voorgangers in 
grootte, hoogte en aantal verhuurbare kantoren over
trof en zulke inrichtingen als paddestoelen uit den 
grond verrezen. 

Ook het publiek was weldra met deze concentratie 
ingenomen , daar het alle voordeelen, daaraan verbon
den , spoedig inzag, en op korten afstand van de Pro
duce-exchange de voornaamste kantoren in de onmid
dellijke nabijheid kon vinden. 

Merkwaardig is het in vele opzichten, na te gaan, 
hoe op de schijnbaar meest ongeschikte en wanhopig 
onregelmatige, hoekige en scheeve terreinen doel
matig in alle behoeften voorzien werd en hoe men 
dikwijls op zeer eenvoudige en practische wijze het 
vraagstuk wist op te lossen, om van de ongunstigste 
omstandigheden de beste partij te trekken en in de 
kleinste ruimte de meeste kantoorlokalen in te deelen, 
die allen ruimschoots hun aandeel van lucht en licht 
moesten ontvangen, zonder dat noodelooze opoffering 
van ruimte voor gangen , portalen, binnenplaatsen enz. 
plaatsvond. Ik wil eenige dezer kantoorgestichten met 
11 bezoeken. Wij zullen met een paar kleine beginnen, 
om met eenige van de grootste en fraaiste te eindigen. 

Wij richten onze schreden naar het middelpunt van 
den heuvel, de reeds meer genoemde en beschreven 
Produce-exchange, in wier onmiddellijke nabijheid ik 
u verzoek een oogenblik stil te staan in Stone-street 
tegenover no. 2 en 4. Het gebouw vertoont een zeer 
regelmatigen gevel, die door bijna tot aan de kroon
lijst opgaande pilasters in 5 gelijke vakken verdeeld is. 
De verdieping gelijkstraats heeft 6 verdiepingen boven 
zich , en men vindt er tusschen de pilasters aan weers
zijden en in het midden een lichtkozijn en daartusschen 
2 dubbele deuren. De 4 daaropvolgende bovenverdie
pingen bevatten elk 5 dubbele, door kolonnetten ge
scheiden lichtkozijnen, terwijl elke lichtopening in 2 
gelijke ramen verdeeld is. De 5e bovenverdieping, 
evenzoo door pilasters in 5 vakken verdeeld, bevat 5 
dubbele, halfcirkelvormig eindigende, en door kolonnet
ten gescheiden, raamkozijnen, ieder geheel overspannen 
door een boogvormigen strek, wiens porringlijnen aan
sluiten aan de kopstukken, die als console-vormige 
pilasterkapiteelen dienst doen. De 6e bovenverdieping 
bestaat uit 5 door pilasters gescheiden vakken, elk vak 
verdeeld in 3 gekoppelde lichtkozijnen met halfcirkel
vormig bovenlicht, en waarvan de ramen ter halve hoogte 
in 2 deelen verdeeld zijn. De kroonlijst is uitgemet-
seld en vertoont over de geheele lengte 25 halfcirkelvor
mige boogvlakken. De behandeling van kolonnetten, 
pilasters, paneelen, raamfriezen , pilasterkapiteelen enz. 
is zeer eenvoudig en zonder buitengewonen opsmuk. 
Het geheel heeft eenigszins het karakter van een 
fabriek of gesticht. — Begeven wij ons naar de achter
gelegen Bridge-street 17—21, dan zien wij den eigen
lijken achtergevel, die voor deze straat als voorgevel op
treedt. De benedenverdieping gelijkstraats is tot 3 
winkels ingericht. Een op kolommen rustende kroon
lijst draagt de 6 bovengelegen verdiepingen, die te 
zamen 48 gelijkvormige lichtkozijnen in gelijke verdee-
ling vertoonen. Op elke verdieping bevindt zich vóór I 
de beide middelste kozijnen een ijzeren balkon met I 
loodrecht staande ijzeren ladder, die bij brand tot red- I 
ding dienen moet, en in een gebouw, waar zich I 
steeds zoovele personen bevinden, onmisbaar is. Deze I 
brandladder is aan een eenvoudige door consoles ge- I 
dragen kroonlijst bevestigd. Elke verdieping bevat l i I 
kantoorlokalen, allen zeer voldoend verlicht. I 

De verwarming geschiedt door stoomcirculatie, ter
wijl 2 elevators ten dienste staan van hen , die dit ver
voermiddel boven de trap verkiezen. Wijde gangen en 
portalen, benevens een voldoend aantal zeer ruime pri
vaten en urinoirs, zijn op alle verdiepingen voorhanden. 

Alleen op de bovenverdiepingen bevinden zich 66 
verschillende groote en kleine kantoren. Het geheele 
gebouw herbergt dus alléén aan klerken en bedienden, 
reeds een zeer talrijk personeel. De distributie van dit 
gebouw is zeer eenvoudig, daar het grondvlak bijna 
volkomen rechthoekig is en geene bijzondere moei
lijkheden aanbood. 

Thans richten wij ons naar de nabijgelegen Broad
way, de hoofdstraat van New-York, waar wij in N " . 18 
een flink en groot gebouw aantreffen, bekend als Wel
les-gebouw. 

De hoofdverdieping wordt bereikt door een breede 
hoofdtrap, toegang gevende tot het gebouw door een 
ruime, halfcirkelvormig eindigende doorgang, die aan 
weerszijden toegang verleent tot lokalen van zoogenaamd 
halve-verdiepinghoogte, en waarin een centrale bank 
en een magazijn gevestigd zijn. De middeningang wordt 
aan weerszijden geflankeerd door eenigszins vooruit
springende uitbouwen , versierd met pilasters van forsch 
gehouwen steen in blokverdeeling. In de verdieping 
gelijkstraats is eenerzijds een pctroleumbeurs en an
derzijds een zeevaartbureau gevestigd. De bovenver
diepingen zijn allen voor kantoorlokalen ingericht. De 
middengevel vertoont 25 lichtkozijnen, waarvan 5 als 
dakkapel gekarakteriseerde lichtkozijnen, en de drie ver
diepingen van de beide uitbouwen bevatten 2 dubbele 
lichtkozijnen met fraai gehouwen tusschenpaneelen in 
Italiaansche Renaissance , benevens 3 enkele kozijnen, 
terwijl de bekroning dezer uitbouwen gevormd wordt 
door een met beeldwerken versierden top, die 2 ver
diepingen beslaat, welke behalve 2 enkele, elk nog 
een dubbel lichtkozijn bevatten. De kap over het mid
dengedeelte is blijkbaar in 2 verdiepingen verdeeld, 
die te zamen 12 dakkapellen uitmaken. Ook dit ge
bouw, geheel voor kantoren bestemd, telt een groot 
aantal lokalen, waarin de handelsgod Mcrcurius heerscht. 
Boven den hoofdingang staat met groote letters in het 
fries van de kroonlijst, die het benedengedeelte be
kroont: „Welles-stichting". 

N u wij toch eenmaal in Broadway zijn, waar wij 
de voornaamste inrichtingen op dit gebied aantreffen, 
richten wij ons naar het nabijgelegen Washingtonge-
bouw N " . 1 en 3, hoek Broadway en Battery-place. 
Het front aan eerstgenoemde straat is 100 voet en aan 
de tweede straat 175 voet breed, terwijl het aan Green-
wichstreet bijna 104 voet breed is. Het ligt op een 
der fraaiste standen van New-York en is uitsluitend 
ten dienste van den handel ingericht, terwijl, behalve 
op de beste brandvrije constructie, bijzonder is acht-
gegeven op gemakkelijke en ruime toegangen, doel
matige inrichting, overvloedige dagverlichting en uit
stekende ventilatie. 

De directie was steeds voor eiken huurder bereid, 
op diens verlangen verandering in de indeeling der 
lokalen te maken, zij was zeer vrijgevig in alle te stellen 
conditiën en verlangde wijzigingen, en ofschoon het ge
heele gebouw door stoom verwarmd werd, kon ieder 
huurder, waar hij dit verlangde, in zijn gehuurd lokaal 
stookplaatsen gemaakt krijgen. Teneinde zooveel mo
gelijk aan de verschillende eischen en behoeften van 
huurders te kunnen voldoen, werden op de eerste en 
tweede verdieping aan elke straat eenige lokalen on
voltooid gelaten. 

De verdieping gelijkstraats bezit aan elke straat een 
breeden toegang, 4 groote en 2 kleinere dienstlokalen, 
5 elevators en 2 trappen. Een groote doorgaande open 

ruimte verlicht op de verschillende verdiepingen alle 
localiteiten. 

De i " verdieping bevat 3 groote lokalen, die naar 
verkiezing kunnen worden ingedeeld, 1 elevator en 
2 trapportalen, in wier midden 4 elevators. 

De 2 verdieping bevat, behalve de beide trappen en 
de 4 elevators, trapportalen, gangen, gang-elevator, 
privaten enz. en te zamen 29 kantoren, evenals op de 
y verdieping, terwijl de 4 e verdieping 31 en de $', 
6 C , T en 8C verdieping ieder 30 kantoren tellen, 
zoodat het gebouw in het geheel reeds 213 kantoren 
bevat, en bovendien dc benedenlokalen ruimschoots 
gelegenheid geven, dit getal tot meer dan 250 op te 
voeren. Het terrein was betrekkelijk zeer regelmatig 
en veroorzaakte geen bijzondere moeite om tot een be
vredigende indeeling te geraken. 

Thans verlaten wij Broadway, om een bezoek te 
brengen aan het Post-gebouw, dat den naam naar zijn 
stichter Charles Post draagt, maar, zooals men anders 
allicht zou denken, niet in het minst met de poste
rijen in verband staat of daarmede te maken heeft. 
De architect van dit gebouw was Geo Post. 

Het gebouw ligt aan de samenkomst van het Beurs
plein met Hanover- en Beaverstreet. Behalve de ver
dieping van den begane-grond, vindt men 7 boven
verdiepingen. Het terrein, waarop dit gebouw ge
plaatst moest worden, was zeer ongunstig van vorm, 
daar geen enkele rechte hoek te vinden was en het 
de meeste overeenkomst had met een scheefhoekig 
trapezium , van zeer onregelmatig grondvlak. 

Het front van Beaverstreet wordt door 4 , op blok-
pedestallen opgetrokken, pilasters in 3 opgaande gevel
vakken verdeeld. In Hanoverstreet vertoont de smalste 
gevel zich als een gevelvak, geflankeerd door 2 pilas
ters en een ronden hoek tot overgang naar de gevels 
in Beaverstreet en Exchange-place. De gevel in 
Beaverstreet heeft gelijkstraats in het midden een 
grooten ingang , door een halfcirkelvormig groot boven
licht overspannen. Het kalf van dezen hoofdtoegang 
vormt tevens de cordonvormige afscheiding van deze 
en de l c verdieping, welke op haar beurt tusschen 
gemelden cirkelboog en de cordonlijst, die de hoogere 
verdiepingen afscheidt, een halve verdieping bevat, 
voorzien van 4 ramen. Aan weerszijden van den 
hoofdingang bevindt zich een dubbele deur, aan beide 
zijden geflankeerd door een raam, terwijl de daarboven 
gelegen I ' verdieping op dezelfde wijze is ingedeeld. 
De kleine ramen op de halve verdieping zijn evenwel 
in de zijvakken (zeer tot schade van den goeden wel
stand) in 5 raamvakken verdeeld. Men kan zich dat 
niet beter voorstellen, dan door een dubbele glazendeur 
met bovenlichtraam, dat in de breedte in 3 gelijke 
deelen verdeeld is. 

De cordonlijst, die de 1" verdieping van de 4 hoo
ger gelegen verdiepingen afscheidt, dient tevens als 
grondslag voor de 4 pilasters, die 4 verdiepingen hoog 
zijn. Tusschen elke 2 pilasters vindt men 4 gekoppelde 
halfcirkelvormige kozijnen, zoodat men in die 3 ge
velvlakken niet minder dan 48 halfcirkelvormig ein
digende en geheel gelijke raamkozijnen vindt. De pi
lasters zijn voorzien van fiaai geornementeerde kapiteelen, 
en teneinde de te groote hoogte der pilasters te bre
ken, is een gedeelte onder het kapiteel over '/, van 
de geheele hoogte gecanneleerd. De pilasters dragen 
een lijst, die de afscheiding voor de volgende of 6* 
verdieping vormt. E lk raamvak wordt hier door een 
dubbelen pilaster van het volgende afgescheiden. De 
vakken, die het verlengde zijn van de pilasters, zijn 
met schoon geornementeerde paneelversieringen gevuld. 

Boven deze verdieping bevindt zich de fraai behan
delde, forsche, met consoles getooide kroonlijst, ter-
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wijl de volgende verdieping tusschen elk pilastervak 
verdeeld is in 6 halfcirkelvormige, gekoppelde boog
vensters , die onderling gescheiden zijn door spiraals
gewijze gedraaide kolonnetten. Boven elke paneelvul
ling is een massieve pilaster met dito versiering aan
gebracht; deze verdieping is als attiek gekarakteri
seerd. Elke pilaster van dit attiek eindigt in een pe-
destalvormige bekroning, die boven het attiek uitsteekt. 

Op dezelfde wijze is de gevel aan Hanoverstreet be
handeld , alleen met dit onderscheid, dat zich daar 
geen ingang bevindt en tusschen de flankpilasters elke 
verdieping 6 lichtkozijnen bevat evenals die, welke in 
Beaverstreet geplaatst zijn. De kwartronde hoeken zijn 
voor de 2 onderste verdiepingen voorzien van 2 dub
bele ramen cn voor de 4 volgende van enkele boog
ramen, terwijl in de 7 verdieping een langwerpig vier
kant en boven de kroonlijst een gekoppeld boograam 
is aangebracht. Het geheele gebouw maakt, op enkele 
kleine uitzonderingen na, over het algemeen een zeer 
gunstigen indruk, en hoewel op veel reusachtiger schaal, 
doet het 't meest denken aan den welbekenden gevel 
van Hajenius op den Dam te Amsterdam, waarmede 
het in vele opzichten zeer groote overeenkomst heeft. 

Het gebouw is volkomen brandvrij en voorzien van 
spiegelruiten, terwijl de portalen en gangen met tegel
werk bevloerd zijn. Nergens is, in tegenstelling met 
zoovele andere gebouwen, een duistere ruimte , een on
verlichte gang of kamer te vinden, terwijl elk dienst-
lokaal verlicht en geventileerd is door minstens 2 aan 
den openbaren weg uitkomende vensters. 

De toegangen bevinden zich op Exchange-place 
(Beursplein) en Beaverstreet, en hebben door een wijden 
corridor gemeenschap. De lager gelegen lokalen bezitten 
van de straat afzonderlijke toegangen. Naar verkiezing 
kan stoom- of haardvcrwarming verkregen worden. 
Urinoirs vindt men op elke verdieping, terwijl closets 
op de bovenverdieping onmiddellijk tegenover de lifts zijn 
geplaatst. Deze inrichtingen zijn dus niet aan de ver
schillende lokalen toegewezen, maar tot algemeen ge
bruik , en onder speciaal toezicht van een bediende, 
die voor onderhoud en reinheid aansprakelijk is. Op 
deze wijze is voor alle gemakken van de huurders ge
zorgd , en alle vrees voor stank en gevaar van lucht
verontreiniging vermeden. 

In de lokalen van de onderste en de i« verdieping 
is geen gasaanleg gemaakt, terwijl voor de hooger 
gelegen verdiepingen gasarmen zijn aangebracht. Wan
neer de huurders zonnekappen of schermen verlangen, 
worden die door de verhuurders, op kosten der huur
ders , aangebracht. Huurders, die telegrafische of te-
lephoon-aansluiting verlangen, zijn verplicht zich te 
richten naar de aanwijzingen van de verhuurders, die 
te voren aantoonen, hoe zij den aanleg en de richting 
der draden willen toestaan. Geen opschriften of aan
duidingen worden uitwendig aan het gebouw toege
laten, noch boven, noch beneden de i« verdieping, 
dan met toestemming van de verhuurders. 

Wie in Beaverstreet den hoofdingang binnengaat, 
komt in een ruime vestibule, links toegang gevende 
aan een zeer onregelmatig zeshoekig lokaal van groote 
oppervlakte. Uit de vestibule voert een dubbele tocht
deur naar een breeden corridor, waarin zich een trap 
en 3 elevators bevinden. Ter rechterzijde is toegang 
tot een lokaal met direct aangrenzend kleiner vertrek. 
Aan het eind van den corridor bereikt men een on
regelmatig vierhoekige open plaats, en door middel 
van een ijzeren overvloering verkrijgt men toegang tot 
de overige lokalen, vijf in getal en verschillend in 
grootte. De trap in den corridor bestijgende, gaan wij door 
de reeds genoemde halve verdieping naar de 2 e ver
dieping , die zich van de vorigen onderscheidt doordat 

een gedeelte van den gevel aan Exchange-place onder 
een afdak terugblijft, terwijl de scheidingsmuren van 
de ondergelegen lokalen, en aansluitend aan de muren 
die de open-plaatsruimte omgeven , buitengevels worden, 
wier lichtkozijnen zoowel het volle daglicht als de frissche 
lucht doorlaten en uitzicht geven over de onregelma
tig vierhoekige plaatsruimte. Zoodra wij boven geko
men zijn, staan wij in een corridor, die onmiddellijk 
verlicht wordt door de evengenoemde binnenplaats; 
rechts bevinden zich de 3 elevators, links de toegang 
tot 19 goed verlichte lokalen ; langs de elevators den 
corridor doorgaande, zien wij nog 7 lokalen. Een 
traplokaal of traptoren (achter de elevators) brengt ons 
naar alle volgende verdiepingen, waarvan de vierde 5 
lokalen aan één corridor links en niet minder dan 16 
lokalen aan een corridor rechts bevat. De 4' verdie
ping telt 19 dergelijke lokalen, de 5' en 6 e 21 en de 
7" 18 lokalen, zoodat in het geheel 117 kantoren in 
dit gebouw gevestigd zijn. 

Een der merkwaardigste gebouwen op dit gebied is 
wel het zeer nabijgelegen reusachtige „Mill's Building", 
op den hoek van Broadstreet en Exchange-place, 
waarbij hetzelfde openplaats-stelsel is toegepast, en dat 
evenzoo door den architect Geo Post ontworpen en 
gebouwd is. Het gebouw heeft in plattegrond den 
vorm van een U . Elk been van deze letter bevat een 
gebouw van 9 verdiepingen, en de verbindingslijn vormt 
een gebouw, dat niet minder dan 10 verdiepingen hoog 
is en 5 ramen in de breedte heeft. 

Een breede halfcirkelvormige toegang , ter hoogte 
van de beide onderste verdiepingen, verbindt de beide 
hoofdgevels. De ingang is zeer fraai en wordt door 
een prachtig ijzeren hekwerk afgesloten. 

De beide uit blokken bestaande zijpilasters dragen 
elk 2 gecanneleerde, met Korinthische kapiteelen ver
sierde kolommen, die op hare beurt wederom een 
fraaie kroonlijst met balustraden ondersteunen. Het 
midden dezer kroonlijst wordt overspannen door een 
halfcirkelvormigen boog, waarvan het sluitstuk een 
console is. De driehoekige vlakken aan weerszijden 
tusschen dezen boog en de kroonlijst zijn versierd met 
fraai gehouwen ornementvullingen. 

Aan weerszijden van dezen ingang verheffen zich de 
8 verdiepingen hooge gevels, die door pilasters in 4 
vakken verdeeld zijn, waartusschen telkens 2 lichtko
zijnen zijn aangebracht. 

De 2e en 3e verdieping vormen de hoogte van de 
blokpilasters, die een rondgaande kroonlijst dragen, 
welke tot steunvlak dient voor pilasters, die de hoogte 
van de 4e, 5 e en 6e verdieping beslaan en weder een 
tweede kroonlijst dragen, tot afscheiding van de 7e en 
8e verdieping, die evenzoo door pilasters in 4 gelijke 
vakken verdeeld zijn. Deze pilasters dragen een door 
een zwaar attiek gekroonde hoofd-kroonlijst. 

Het geheele gebouw is rijk versierd met pilasters, 
bloemfestoenen, geornementeerde paneelvullingen, fries
vullingen, leeuwekoppen, rosetten, enz. enz. Daar de 
hoofdgevel alleen 128 ramen op de bovenverdiepingen 
bevat, is dit het grootste kantoorgebouw, dat zich in 
de stad New-York bevindt, en het geeft een bewijs van 
den onbekrompen ondernemingsgeest, dien men in de 
Nieuwe Wereld huldigt en die alles in de schaduw 
stelt. 

Moge de nimmer uitblijvende critiek ook al een scherp-
afkeurend oordeel over dit reusachtig gebouw geveld 
hebben, toch verdient, de heer Post hulde, zoowel voor 
de grootsche wijze, waarop hij zijne taak heeft op
gevat en uitgevoerd, als voor de meesterlijke wijze, 
waarop hij zich ervan gekweten heeft. 

J . C . K R U S E M A N . 
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D E T E N T O O N S T E L L I N G 
BIJ G E L E G E N H E I D V A N H E T V I J F - E N - T W I N -

T I G - J A R I G B E S T A A N D E R A M B A C H T S 
S C H O O L T E A M S T E R D A M . 

Nu de Ambachtsscholen in vele bouwkundige krin
gen een punt van ernstige bespreking uitmaken cn de 
meeningen over de vraag, of deze inrichtingen wel het 
nut stichten , bij hunne oprichting beoogd , zeer uit
een loopen , is het een heuglijk feit, dat de Amster-
damsche Ambachtsschool, ter gelegenheid van haar zil
veren feest, de vruchten van den arbeid harer leerlin
gen tentoonstelt. 

In de eerste plaats zijn het de teekenzalen, waar
heen de bezoeker genoodigd wordt, zijn schreden te 
richten. Op de tafels en langs de wanden zijn daar 
geëxposeerd lijnteekeningen, als werkteekeningen, uit
slagen, enz., handteekeningen, ornementstudiën en der-
gelijken. 

Men kan niet ontkennen, dat bij de lijnteekeningen 
steeds het doel, waarmede het teekenonderwijs op 
Ambachtsscholen gegeven wordt. in het oog blijft ge
houden. Constructie staat daar op den voorgrond, maar 
hoezeer wij dit ook waardeeren, gelooven wij toch, 
dat de jongelieden te veel tijd besteden aan wasschen 
en arceeren. Dat men kleuren laat gebruiken, daar 
waar dit noodig is om de verschillende materialen aan 
te duiden, achten wij zeer gepast en bevorderlijk om 
den lust bij de jongelieden opgewekt te houden; wij 
meenen echter, dat gewasschen en gearceerde schaduwen 
op eene Ambachtsschool gerust weg kunnen blijven. Van 
de isometrische perspectief is bij vele teekeningen een 
zeer nuttig gebruik gemaakt; op deze wijze krijgen 
de leerlingen een helder inzicht in anders soms on
begrijpelijke construction 

De keus van de voorbeelden is over het algemeen 
eene goede; slechts kon een weinig meer rekening 
gehouden zijn met de constructiewijzen van het heden. 
Zoo zagen wij b.v. een teekening van een houten met 
zink afgedekte cordonlijst, een constructie, die thans 
zelfs door speculatiebouwers niet meer wordt toegepast. 
Ook het gebruik van hardsteen als dunne platen, zoo
als wij het op vele teekeningen zagen, behoort goed
deels tot het verledene 

Bij het handteekenen schijnt een rationeele methode, 
zooals thans aan de Normaalschool wordt geleerd, nog 
niet in gebruik, Toch zagen wij met genoegen, dat 
aan het teekenen naar de natuur, vooral naar huiselijke 
voorwerpen, een belangrijke plaats was ingeruimd, en 
dat op deze wijze zeer goede resultaten verkregen worden. 

Verscheiden verdienstelijke teekeningen waren bij 
de ornementstudies te vinden. De voorbeelden worden 
hiervoor goed gekozen en over het algemeen is een 
streven waar te nemen om aan eiken stijl recht te doen 
weervaren. A l s zeer goed geslaagd noemen wij eenige 
penteekeningen en eenige teekeningen, in O.-I. inkt 
gewasschen. 

Eenige schilderproeven, b.v. nagebootste hout- en 
marmersoorten, letterschrift, enz. geven geen stof tot 
bijzondere opmerkingen, zoodat wij, onze vriendelijke 
wegwijzers volgend, de zalen binnentreden, waar de 
werkstukken zijn tentoongesteld. Vermelden wij echter 
eerst nog een paar aardige werkstukjes, door oud-leer
lingen ingezonden. 

Hetgeen in de afdeeling boetseerwerk was tentoon
gesteld, bleef beneden onze verwachting. Dat het 
onderwijs hier geen betere resultaten heeft opgeleverd, 
meenen wij te moeten toeschrijven aan de minder ge
lukkige keus der modellen, die meerendeels totaal stijl
loos zijn. Te verwonderen is het dan ook niet, dat in 
de afdeeling beeldhouw- en meubelmakerswerk slechts 
zeer weinig te vinden is, dat den blik streelt. De ge-

j sneden blaadjes, enz. hebben zeer weinig aantrekkelijks, 
I de meubelen, althans voorzooverre daarbij niet naar 
! versiering gestreefd is, voldoen beter. 

De practische oefeningen in het timmeren gaan op 
een Ambachtsschool veelal met eigenaardige bezwaren 
gepaard. Gebrek aan ruimte en de noodzakelijkheid 
om voorwerpen te vervaardigen , die desnoods verkocht 
kunnen worden, ziedaar oorzaken, waarom er aan 
menige Ambachtsschool meer geknutseld dan getim
merd wordt Dat ook hier de knutselarij geheel ver
meden wordt, zouden wij niet durven beweren; voor
zoover wij echter konden nagaan, tracht men ook hier, 
waar dit mogelijk is, de leerlingen die werkzaamheden 
te doen verrichten, die zij later in de werkplaats zul
len moeten uitvoeren. 

Bij het smidswerk geldt ook de opmerking, zooeven 
bij het timmerwerk gemaakt, al is het niet in zoo 
hooge mate. Blijkens het tentoongestelde houdt men 
echter ook hier, zooveel men kan, den verderen werk
kring van den leerling in het oog. Dat aan het ver
vaardigen van ornementen nog al zorg gewijd wordt, 
zal niemand betreuren , die weet, hoe weinig onze sme
den , waar het ornementen geldt, nog kunnen leveren. 

Ons bezoek aan de Ambachtsschool schonk ons de 
overtuiging, dat, al is ook deze inrichting niet vol
maakt , evenmin als eenig menschenwerk, zij toch veel 
nut stichten kan. 

Dat de leerlingen, als zij de school verlaten, reeds 
aanstonds knappe werklieden zijn, zal wel niemand 
verwachten; op de school wordt echter een goede grond 
gelegd, waarop later voortgebouwd kan worden. 

Dat de opleiding der leerlingen een te hooge vlucht 
neemt, wat in het oog van velen een grief tegen de 
ambachtsscholen is, konden wij niet waarnemen. Ont
werpen zagen wij er niet, ook geen ornementstudies , 
die zich boven de grenzen, aan het onderwijs op am
bachtsscholen gesteld, verhieven. 

De ijverige Directeur zal zeker zorgen, dat de in
richting, aan het hoofd waarvan hij nu vijf-en-twintig 
jaren staat, steeds vooruitgaat, en dat het weinige, 
wat er nog ontbreekt, weldra aangevuld wordt. Daar
voor wenschen wij hem lust en opgewektheid. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
A F D E E L I N G A R N H E M . 

Vergadering van 27 Januari 1886. 

Na goedkeuring der notulen van de vorige vergadering, wordt 
mededeeling gedaan van de volgende ingekomen stukken: 

i " . Prijsvraag, uitgeschreven door de Afdeeling Amsterdam, 
voor een ontwerp van een Raadhuis voor een gemeente van 
2 0 , 0 0 0 inwoners. 

2 ° . Bericht van den heer J. W. Boerbooms, dat hij zijne be
noeming tot lid van 't Bestuur niet wenscht te aanvaarden. 

3". Een exemplaar van het diploma van de Vereeniging 
«Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, welk stuk het re
sultaat eener prijsvraag is. 

4°. Een schrijven van de firma Van de Loo, met bericht, 
dat het nieuwe fabrikaat «nageperste Waalsteenen" weldra be
langrijk in prijs zal verminderd worden. 

Op uitnoodiging van het Bestuur aanvaardt de heer Persijn 
opnieuw zijne benoeming tot lid daarvan. 

De heer J. \V. Boerbooms stelde daarna ter bezichtiging Bas 
monumentale Rhcinland van D. Bock, en Crofuis d Architec

ture, waarvoor hem door den Voorzitter den dank der Ver
gadering wordt gebracht. 

B É R A U D I N E . 
De heer G. Béraud, van Maastricht, heeft dezer 

dagen te Amsterdam, in eene vergadering van de Af
deeling der Maatschappij van Nijverheid een voordracht 
gehouden over Béraudine, eene door hem uitgevonden 
stof. 

De uitgestrekte hooge veengronden in Nederland be
vatten groote hoeveelheden verweerde plantenvezels, 
welke tot dusverre voor niets bruikbaar waren en dus 
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als geheel waardeloos konden worden beschouwd. Na 
langdurige proefnemingen, is spreker erin geslaagd, deze 
zoogenaamde turfvezels dienstbaar te maken aan de 
nijverheid, door ze te verwerken tot vlokken, die veel 
overeenkomst hebben met wol. Aan deze nieuwe vezel
stof is door den uitvinder de naam van béraudine gegeven. 

Ofschoon de béraudinc voor verschillende doeleinden 
bruikbaar is, ontleent zij echter de grootste waarde aan 
hare eigenschap van tot garen te kunnen worden ge
sponnen , van welke garens alle soorten gebreide en 
geweven stoffen kunnen worden vervaardigd. De bé
raudinc, waarvan de natuurlijke kleur bruin is, kan 
geverfd worden en is tevens vatbaar voor bleeking, 
zoodat daarvan garens in alle kleuren kunnen worden 
vervaardigd. 

De béraudine wordt verkregen door aan de turfve
zels 10 a l2"/(, wol toe te voegen. Zij bezit een groot 
absorbatie-vermogen; 100 K g . béraudine nemen 800 
K g . water op. Eene eigenschap die haar, volgens het 
oordeel van een Fransen geneeskundige, geschikt maakt 
ter vervanging van de thans gebezigde verbanden. 
Ook ter vervanging van de o. a. in België gebruikt 
wordende vilten platen onder de rails (ter vermindering 
der dreuning) schijnt de stof aanbeveling te verdienen. 

Het belang dezer uitvinding springt in het oog, wan
neer men in aanmerking neemt, dat de hooge venen 
in Nederland ongeveer eene oppervlakte beslaan van 
150,000 hektaren en dat de daarin aanwezige hoeveel
heid vezelstof op 150 milliocn kilogram kan worden 
geraamd. Deze aanzienlijke massa tot-nog-toe waar-
delooze turfvezels kunnen voortaan in den vorm van 
béraudine strekken ter gedeeltelijke vervanging van de 
zoo dure wol, die voor het meerendeel uit het buiten
land moet worden betrokken. Door een oordeelkundig 
gebruik van deze goedkoope vezelstof, afkomstig uit 
onzen eigen bodem en daarin overvloedig voorhanden, 
zal het voor dc Nederlandsche spinnerijen en weverijen 
mogelijk zijn voor hare fabrikaten eene markt te vin
den , zelfs in die landen, waar hooge beschermende 
rechten worden geheven. 

Ten einde de levensvatbaarheid en rentabiliteit dezer 
zoo bij uitnemendheid nationale industrie te bewijzen, 
heeft spreker gezamenlijk met den heer Dolk , eveneens 
ter vergadering aanwezig, te Maastricht eene béraudine-
fabriek op kleine schaal in het leven geroepen , waarvan 
de resultaten in alle opzichten aan de verwachting heb
ben beantwoord. De uit een mengsel van wol en bérau
dine vervaardigde lakens, waaraan op de Internationale 
Tentoonstelling te Antwerpen eene bekroning is ten deel 
gevallen , hebben geheel en al het voorkomen van enkel 
wollen stoffen en zijn even duurzaam; terwijl ze be
duidend minder in prijs zijn, ten gevolge van dc geringe 
waarde der turfvezels, die goedkooper zijn dan aÜe 
andere vezelstoffen. Door groote weverijen in Frankrijk 
en elders zijn contracten voorgesteld voor de levering 
van aanzienlijke partijen garens van béraudine. Die 
bestellingen konden echter niet worden aangenomen, 
aangezien niet over genoegzaam materieel en voldoende 
drijfkracht viel te beschikken. Het voornemen bestaat 
nu om aan dc fabriek zoodanige uitbreiding te geven, 
dat dagelijks 1000 K g . garen kan worden vervaar
digd , welke garens gedeeltelijk als zoodanig in den 
handel zullen worden gebracht en gedeeltelijk tot stof
fen zullen worden geweven. 

Voor de inrichting eener machinale spinnerij en we
verij met toebehooren van dien omvang is in het ge
heel noodig / 500,000 hoofdzakelijk tot het aankoopen 
van materieel. Ter bereiking van het beoogde doel, 
zou eene vennootschap gevormd worden met genoemd 
kapitaal, verdeeld in 500 aandeelen van duizend gulden. 

De heer Béraud deed verschillende monsters der 

nieuwe stof circuleeren en lichte zijne mededeelingen, die 
later door den heer Dolk in het Nederlandsch werden 
herhaald, door middel van projectie-beelden nader toe. 

Het gesprokene werd met belangstelling gevolgd, 
terwijl de Voorzitter, de heer Delprat, den heer Béraud 
ten slotte in heusche bewoordingen dankzeide voor 
diens interessante mededeelingen, en de hoop uitsprak, 
dat deze nieuwe tak van nijverheid aan de verwach
tingen beantwoorden en tot de welvaart van het vader
land bijbrengen mocht. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
A M S T E R D A M . Het Brood-, Koek- en Banketbakkersbond ge

niet zeer veel ondersteuning in zijn pogen, om den eerst-
volgenden zomer hierterstede eene internationale tentoonstel
ling op het gebied der bakkerij te houden. Het waarborgfonds 
van /10,000 is volteekend en er zal eene internationale bak
kerij-tentoonstelling tot stand komen, waarvan de eer van het 
initiatief behoort aan het wakkere bestuur van het bond. 

— Dinsdagavond j l . werd het 25Jarig bestaan der Ambachts
school van de Maatschappij voor den Werkenden Stand feeste
lijk herdacht. Verschillende autoriteiten en eene deputatie 
van oud-leerlingen waren daarbij tegenwoordig De Voorzitter, 
de heer C Dijserinck, schetste in eene uitvoerige rede het lief 
en leed, dat de Ambachtsschool in het afgel' open tijdvak onder
vonden heeft, waarna de oud-leerling I.igthart onder eene harte
lijke toespraak — ook namens zijne mede-oud-leerlingen — 
aan het Bestuur de bustes van de oprichters, de heeren Leh
man en Tetterode aanbood. Met muziek en zang werd deze 
feestavond besloten, die bij alle aanwezigen de aangenaamste 
herinneringen zal achterlaten. 

G R O N I N O E N . Aan den directeur en den opzichter bij de ge
meentelijke gasfabriek zijn gratificatiën van 750 en 25ogulden 
toegekend voor buitengewone werkzaamheden, door hen ver
richt terzake van den bouw van een gashouder met waterkuip. 

D O R D R E C H T . In de dezer dagen gehouden vergadering van 
de Afdeeling der Vereeniging tot Bevordering van Fabrieks-
en Handwerksnijverheid werd besloten tot wederopzeggensƒ5 
als jaarlijksche bijdrage te schenken aan de Vereeniging Lliris-
tiaan Huijgens. ten behoeve van de vakschool voor horloge
makers Daaana kwam aan dc orde het rapport der Commis
sie voor het onderzoek, of eene tentoonstelling van gastoestel-
len hierterstede financieel uitvoerbaar zou zijn en voldoende 
nut kon opleveren; dc Commissie gaf als hare meening te kennen, 
dat meerdere bekendheid met de verschillende toepassingen van 
het gas, voor de kleine nijverheid goede vruchten zou afwerpen, 
vooral als er bij de inzendingen op gelet wordt toestellen ten
toon te stellen, die bij de nijverheid in gebruik zijn. Dczaak 
zal op bescheiden voet moeten aangevat worden, om haar finan
cieel uitvoerbaar te maken, en in elk geval op kleiner schaal 
dan te Middelburg, waar het nadcclig saldo ƒ2500 bedroeg. 
De grondregelen, door de Commissie ontworpen, werden in 
discussie gebracht en met kleine wijzigingen aangenomen, zoo
dat het vooruitzicht bestaat, dat nog in dit jaar eene tentoon
stelling van gattoestellen zal gehouden worden. De leden wer
den ten slotte vergast op eene tentoonstelling van verschil
lende ontwerpen, door den architect Vcth , gedurende zijn der
tigjarig verblijf alhier, gemaakt, waarvoor dc Vooizittcr hem 
een woord van dank bracht. 

— Nader wordt ons medegedeeld, dat de Gemeenteraad aan 
de Commissie van exploitatie der gasfabriek machtiging heeft 
verleend lot het kosteloos verstrekken van hulpleidingen, gas 
voor andere doeleinden dan verlichting, en eene subsidie van 
/ 300 '.en behoeve der in September te houden tentoonstelling 
van gastoestellen heeft toegestaan. 

— Den 2ostcn dezer maand had de aanbesteding plaats van 
36 woningen door de vereeniging Eigen haard, waarvan de 
oprichting in het nommer van 7 November j l . werd medege
deeld. Kik blok van 18 woningen kost /24747 c n bestaat uit 
een middendeel van twee woningen onder een topgevel, ter 
wederzijde waarvan zes huisjes onder e'éne lijst ontworpen zijn, 
terwijl op elk der hoeken twee woningen van eenigszins an
deren vorm staan; iedere woning heeft een vóór- en achter
kamer met daartusschen gelegen alkoof, benevens keuken en 
zolder. De bewoners, die na verloop van tijd eigenaar kun
nen worden, zullen f 1.50 per week moeten betalen, maar 
kunnen, op mindering der vastgestelde hoofdsom, meer afdragen. 

— Directeuren der Nederlandsche Afaatschapfiij ter bevor

dering van Nijverheid hebben zich tot den Minister van Bin-
ncnlandschc Zaken gewend met verzoek, om het teekenonder
wijs op dc lagere scholen verplichtend te stellen. 

— Volgens het Vaderland is de civiel-ingenieur ]. B. Cores 
de Vries door het Comité du Chemin de fer funiculaire te 
Montreux (Zwitserland) aangesteld als ingenieur bij het aan tc 
leggen kabelspoor Lyon—Caux. 

— Voor de betrekking van directeur van den Schielandschen 
tram meldden zich meer dan 70 sollicitanten aan, waaronder 
officieren, rechtsgeleerden, ingenieurs enz. 

Z A A N D A M . Voor de betrekking van ge
meente-opzichter zullen weldra sollicitan
ten worden opgeroepen. De Gemeenteraad 
bracht het daaraan verbonden tractement 
van ƒ600 op / 75a 

"~ a d v e r t e n t i e s " 
H o l l a n d s c h e I J z e r e n 

S p o o r w e g - M a a t s c h a p p i j . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 15 Februari 1886 des na

middags ten twee ure zal in kamer N " . f6 
van het Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij aan bet Droogbak te Amster
dam worden aanbesteed volgens bestek N " . 878: 

H e t maken v a n eene Goederen
loods en verhoogde l o s - e n laad
plaats met brjbehoorende wer
k e n op het Stationsemplacement 
den Haag . 

Begroo t ing / 40.000. 
Bestekken met teekening zijn tegen beta

ling van ƒ 2.— per exemplaar te verkrjjgen 
aan het Bureau van den Ingenieur van den 
Weg, kamer N». 154 van bovengenoemd 
Centraal Administratiegebouw. alwaar ook 
inlichtingen zjjn te verkrjjgen. 

Aanwjjzing geschiedt als in de bestekken 
is vermeld. 

De Administrateur. 

Ui 

t. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 8 Februari 
1886, des middags te 12 uur, op het Raad
huis in het openbmir aanbesteden: 

a. H e t leveren v a n bezaagde en on-
bezaagde e i k e n , grenen, v u r e n 
en dennen hou twaren , teer, p i k 
en smeedijzer, ten dienste der 
Gemeentewerken , onder beheer 
v a n den W e t h o u d e r belast met 
de P u b l i e k e W e r k e n der Ge
meente A m s t e r d a m , gedurende 
het jaar 1886. 
H e t l everen van v i j l e n , spijkers, 
s teenkolen , i jzerkramorijon. be
reide en onbereide ver fwaren , 
t o u w w e r k , schoonmaakgereed-
schappon, z i n k , k o p e r ; koper
en i jzerwerk; ka l faa twerk ; em
mers en putsen; bezems; manden; 
poe t ska toen ; k u r k e n z a k k e n ; 
s t rookdwei len en mat ten , k a l k , 
cement , w i t zand en b lauwe stee
nen , ten dienste der Gemeente
w e r k e n , onder beheer van den 
W e t h o u d e r belast met de P u 
bl ieke W e r k e n der Gemeente 
A m s t e r d a m , gedurende de ja ren 
1886, 1887 en 1888. 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stads-Drukkern, 
tegen betaling van ƒ 0.25 voor de sub a 
en ƒ 0 . 6 0 voor de sub b genoemde. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

V A N TIENHOVEN. 
De Secretaris: 

A. v. i). ELST Az. L. S. 
Amsterdam, 2S Januari 1880. 

Theod. Ferd. BIERHORST, Haarlem, 
Eers te N e d e r l . M o z a ï o k f a b r i k a n t , 

levert Marmer-, Mozaïek-, Granito-
en Terrazzo-vloeren. 

Eikenhouten Parketvloeren, 
P a i - q u e t s H y d r o f u y : e s , 

Systeem D A M M A N & CASSARD. 
Aiphaltvloereii en Htfulcemenldahen. 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van 

Gramsheraen zjjn voornemens op Vrijdag den 
5 Februari 1886, "s morgens te elf uur, in het 
gemeentehuis publiek aan te besteden: 

a. het bouwen van een school te A n e ; 
h. het bouwen v a n een school te den 

V e l d e ; 
e. het bouwen van een onderwij

zerswoning te H o l t h o n e ; 
d. het ve rbouwen der school te de 

K r i m aan de Lut terhoofdwi jk . 
In vier perceelen en in massa. 

De bestekken cn de teekeningen liggen 
voor gegadigden ter inzage in het gemeen 
tehuis te Gramshergen en ten kantore van 
den architect II. E. IIOEGSMAte lloogereen, 

bjj wien tevens nadere inlichtingen zjjn te 
bekomen. 

Bestekken zjjn op franco aanvrage te be 
komen aan het gemeentehuis, tegen beta 
ling van ƒ0.50 voor ieder perceel. 

Aanwijzing een dag voor de besteding, 
beginnende des morgens te 10 uur, samen 
komst ten huize van den logementhouder 
NIEUHOFF te Gramshergen. 

Gramshergen, den IS Januari 1880. 
Burgemeester eu Wethouders rooenoemd, 

0. V A N RIEMSDIJK, Burgemeester-

.1. H A Z E L A A R , Wethouier. 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Dinsdag 9 Februari 1886, des namiddags 

te halftwee zal door het R. K. Parochiaal 
Kerkbestuur van den 11. Lambertua te Haa-
ren bjj Oistencrjk, Nitordliroliant, Bisdom 
's Bosch, in het lokaal van llej. Wed. C. 
V A N DER V E N , aldaar, worden 

A A N B E S T E E D : 
H e t bouwen v a n een G E S T I C H T 

met K A P E L , S C H O L E N en 
O U D E - M A N N E N - en V R O U 
W E N H U I S aldaar. 

Bestek en teekeningen liggen van af 26 
J a n u a r i e. k . ter inzage in 't lokaal van 
aanbesteding en zjjn van af dien datum te 
verkrjjgen bjj de Heeren GEBROEDERS 
SCHRIJVERSaldaar, de bestekken ad / l . — 
per exemplaar en de afdrukken der teeke
ningen ad f ' i . — het stel van 5 stuks. 

Aanwjjzing in loco op Woensdag 3 F e 
b r u a r i voormiddags 11 ure. 

Inlichtingen geeft H. R. H E N D R I K S , 
Bouwkundige te 0»s. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 
niet tropische producten; 

lliillniili' HI F.\|iaiisi't'P'iiile Sli'i'iiovi'iikap|ien, 
GEBOUWEN in Scherphoek n na andere bou»»iji«i, 

Hm! in ijzer «f ijzer mei hout a steen. 
VAN DER LINDEN & C \ te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar . 

GwlvanUeerliiK '»P I.IHH». 

I E M A N D , 27 jaar, p r a k t i s c h en theore
t i sch , van goede getuigschriften voorzien, 
zag zich gaarne geplaatst als T E E K E 
W A A R , O P Z I C H T E R of O N D E R B A A S 
bjj een Arch i t ec t of Aannemer , onver
schillig waar en aan welk werk. 

Groot salaris geen vereischte. 
Adres: bureau van dit blad, letter D. 

A a n b e s t e d i n g . 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM rallen Dinsdag 9 Fe
bruari 1886, 's voormiddag» 1 1 u u r , in het 
openbaar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

1°. H e t O N D E R H O U D der bestra
t ingen gedurende het jaar 1886. 

2°. He t , leveren van 20500 s tuks 
G R E S K E T E N van de Ourthe . 

Aanwijzing Dinsdag 2 Februari 1 sSfi, 's voor-
middags 10 uur, bureau Publieke Werken; 
bestekken met gezegeld insehrijvingsbiljet 
verkrjjgbaar ter Secretarie, tegen betaling 
van / 0.50 per stuk. 

P r o v i n c i e Z U I D - H O L L A N D . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 8"" Februari 1886, des 

voormiddags ten 1 1 1

1 ure, zal onder nadere 
goedkeuring, door den Voorzitter, of een der 
Leden van het College van Gedeputeerde 
Staten der Provincie Zuid-Ho/laud, en in bjj-
zjjn van den Hoolcl-Ingenienr van den Pro
vincialen Waterstaat in Zuid.Holland, aan 
het lokaal van het Provinciaal Bestuur te 
's-Grar.enhaqe, worden aanbesteed: 

H e t V E R A N D E R E N van de K e r k -
b r u g , l iggende over de vaar t 
tusschen het gehucht „ d e n 
H o o r n " en het dorp S c h i p l u i 
den en het A F G R A V E N v a n 
een gedeelte der M o l e n w e r f v a n 
den K e r k p o l d e r langs die vaart. 

R a m i n g / 7000. 
Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele 

inschrjjving, overeenkomstig !j 4114 der A . V . 
Het bestek ligt ter lezing aan het lo

kaal van het Provinciaal Bestuur van Zuid-

Holland te 's-Grarenhage, en is voorts, op 
franco aanvrage, tegen betaling der kosten, 
te bekomen bjj de Boekhandelaars firma G E 
BROEDERS VAN' C L E E F , Spui n". 2Sa, te 
j Gravenhage en door hunne tusschenkomst 

in de voornaamste gemeenten des Rjjks. 
Nadere inlichtingen, ook omtrent de kos

ten der besteding zijn te bekomen bjj den 
Hoofd Ingenieur van den Provincialen Wa
terstaat in Zuid-Holland, .1. V A N DER VEGT, 
te 's-Gravenhage, terwjjl aanwjjzing in loco 
zal plaats hebben op Woensdag :i Februari 
te voren, aanvangende aan de Kerkbrug 
des 's morgens te 10 uur. 

De Gedeputeerde Staten der Provincie 

Zuid-Holland, 

FOCK, VoonWer. 

F. T A V E N K A A T , Griffier-

MAGAZIJN van TEEKENBEHOEFTEN 
voor J B o u w k u n t l i g e n . 

van Th. J. DOBBE en ZOON 
te UTRECHT, Voorstraat H 502 en 503. 

KLOOS & VAN IJl 
R O T T E R D A M 

EIGENAARS van BAZALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

Agen ten v a n de Maatschappij v a n 
Quenast , v a n de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en v a n 
de Bonner Port land-cement Fab r i ek . 

Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Faneoiival-, uoriiliier- en bazaltkeien. 

H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en W E R K T U , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E U E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. 
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A A N B E S T E D I N G . 
Op Woensdag 17 Februari 1886, dos namid

dags 2 uur, zal door het K. C. Parochiaal 
Kerkbestuur van den II. W I L U B R O R D B S te 
Osrh, NoordbrabatU, Bisdom '• Reeek, ten 
Kofiieliuize van den heer J . VAN DEN IBM)-
G E N aldaar, worden 

A A N B E S T E E D : 
H e t bouwen van een Congrega

t iegebouw met K a p e l en aan-
hoorendo W e r k e n , en het ma
k e n van een aanbouw aan de 
Pastor ie a ldaar , met b i j lever ing 
van al le l e v e r a n t i ë n , transpor
t en , arbeidsloonen enz. 

Bestek en Teekeningen liggen ter inzage 
van af' Woensdag 3 F e b r u a r i e. k . , in 
't Lokaal van Aanbesteding, terwijl het Be
stek van al' dien dag te verkrijgen is aan 

ƒ1.26 per exemplaar ter drukkerij van.l. A. 
A C K E T , te Osei. 

Aanwjjzing in loco op Woensdag 10 Fe
bruari e. k., des morgens ten 11 ure. 

Inlichtingen geeft H. R. HENDRIKS, 
Bouwkundige te Osrh. 

I 

O P E N H A H E 
AANBESTEDING. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van 
ROTTERDAM zijn voornemens op Woensdag 
den 17 Februari] 1886, des namiddags ten 1 
ure, ten Raadhuizc aldaar aan te besteden: 

H e t M A K E N , L E V E R E N en O P 
S T E L L E N v a n de hyd rau l i e -
mains, afvoerbuizen, k l i m - , b rug-
en d ipp i jpen , s chu iven , afs lui 
ters , k r a n e n , separators, l an -
taarnarmen,ijzeren gereedschap
pen enz., ten behoeve v a n de 
u i t b r e i d i n g der gemeente-gasfa
b r i ek aan den Oost-Zeedijk. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen l ig
gen op de gewone dagen en uren ter kennis
neming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads-Timmerhuis te Rotterdam, en zijn vanaf 
Maandag den 1 Fehruarij aanstaande ver
krijgbaar bjj Wed. P. VAN WAESBERGE 
E N ZOON , Boekdrukkers, Houttuin. 73, tegen 
betaling van ƒ 2.50 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 

f;emeld Timmerhuis, terwijl de aanwjjzing in 
oco zal plaats hebben op Donderdag den 11 

February 1880, des voormiddags ten 11 ure. 

PIIOTOLITIIOuilirlllE, PI10T0Z1NC0GBAPD1E 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor PlioUlillicgrniihle, 
bn'zonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor PhstMlnra-
grapltle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne Mert'olypr-lnrli'lilliiff voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . T H I E M E . 

BECKER & BUDDIKGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K V A * 

A T E R P A S-, 

H O E K M E E T -
' i i en andere 

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

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

GeëmaMIeerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

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

S I N Z I G a / R i j n . 
Deze M o z a ï e k v l o e r e n hebben zich se

dert ruim 15 .jaren als de hardste, stand
vast igste en, door de rijke kleuren, als do 
schoonste bevloer ing doen kennen. Uit 
fijne k l e i en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bij het branden eene 
hardheid, die geheid aan geen afslijting is 
onderworpen, zooals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & C ' . , Ams te rdam. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 

cn V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 
gen, Bouwmate r i a l en enz. 

BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m N " . ï i ï « » , 
A M S T E R D A M . 

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

Projecten en begroetingen worden kosteloos 
geleverd 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

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

T E 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

T R A O E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

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

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Moutvloereo, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of' bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C O Z N . , Beekstraat F. 02, te Arnkem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

li. H O L S B O E R - Viiiliom. 
L e v e r a n c i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

m e t Z i l v e r 1 8 6 8 , 1 8 8 1 , 1 8 8 3 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 
Hoogs te onde r sche id ing 1879. 

EQUERRES, M E E T K E T T I N U E N , BRIEF- en P A K K E T I I A L A K S E N , enz. enz. 
BAKENS, ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

D E L I N T & C i e . 
Holterdnm. 

PARKETVLOEREN en WANDTEGELS: 
V T L L E R O Y & B O C H , 

B O C H F R È R E S . 
H U N T O N H O L L I N S & Cie. 

Trottoir-IJzorsteon en Comonttegels. 
Groote voorraden. 

Gedrukt by G. W. van der Wiel & C u . , te Arnhem. 
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M I C I T I A 

'.25 per 3 maanden of wel \M$jttUdtH per jaar, bij 
ling van dit bedfltg. Voor het buitenla 

, beitlen bij vooruitbetaling, 

A.W.W., 
and 

Redacteur-Uitgever F. \V. VAN (iKM)T ' ABONNEMENT / 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en adverteiitien: ! vooruitbetaling en franco toezend 

Bureau van De Opmerker, Oriekoningenstraat 28, Arnhem. / 7.50 en Nederlandsch-Indieƒ 9. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER, ADVERTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. W. WEISSMAN. cent voor een bcwijsnommcr, worden tot Vrijdagavond .langenoraen 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Heer AFZONDIKLIJKI S O M M K K S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 

25 cent per plaat, te bekomen aan C. li. P O S T H U M U S M E V J F . S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de-Administratie van het Oc-nootschap betreft, aan tien lieer 

TH. G. S T R H X C F . R S , Ooslcrdoksluis, te Amsterdam. 

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

1". A l s Lokaal-commissarissen zijn gekozen de hee
ren E . van den Bossche, R. A . Heij en H . J . G. 
Jansen. 

2". Op de prijsvraag „Een protestantsche dorpskerk" 
zijn 8 ontwerpen ingekomen; onder de motto's: Abra
ham; Partant pour la Sy r i ë ; 'ML; Prediker I vers 2 : 12; 
Tact et Spera; Fiat Voluntas tua; Synode; Nous 
verrons. r " -

3U. A l s gewoon lid is voorgesteld, door de heeren 
J. Olthuis en J . A . van der Sluys Veer, het buitenlid 
de heer R. Mentz. 

4". A l s kunstlievend is toegetreden de heer H . E . 
van Dam te Amsterdam en als buitenlid de heer F . 
L . Kanters te Rotterdam. 

Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

Th . G. Strengers. 

(A. et A . ) BI J D E P L A A T . 

O N T W E R P V A N E E N S P O O R W E G S T A T I O N 
V O O R E E N P R O V I N C I E S T A D . 

Dit ontwerp, vervaardigd door den heer G. A . Zee
man , was ingezonden op de prijsvraag, door het Ge
nootschap in 1883 uitgeschreven. Om het vele ver
dienstelijke , dat het bevat, heeft de Redactie gemeend, 
het met goedkeuring van den vervaardiger, te moeten 
publiceeren. 

(A. et A . ) D E R E N A I S S A N C E I N D U I T S C H L A N D . 
D O O R 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S . 

Het tijdperk der Renaissance in de verschillende 
landen van Europa heeft voortbrengselen van zoo ge
heel verschillende soort en kunstwaarde doen ont
staan , dat het een ruim veld voor studie is, de eigen
aardigheden en het karakteristieke van elk dezer kunst
richtingen, op verschillenden bodem gekweekt, nauw
keurig waar te nemen. 

Ieder land en elk volk heeft in de bloeiperiode 
zijner bouwkunst een nationaal karakter weten te leg-

het Hureau van De Opmerker te 
Intern en'bij den 1100 fd-1'or r es po ml en 1 JOH. (1. S T E M I . K R Czx., Boek

handelaar te Amsterdam. 

gen, dat, hoewel somtijds verbasterd en teloorge
gaan door vermenging en door het toepassen van mo
tieven aan den vreemde ontleend , toch uit de hoofd
momenten zijner uiting bepaalde types heeft doen ont
staan. 

Een kort overzicht van het vele schoone en werke
lijk echt nationale, op Duitschcn bodem ontstaan, zal 
ik trachten , aan de hand van de beste werken over 
dit onderwerp, saam te stellen 

Vóór het jaar 1873 was er zeer weinig bekend van 
de vele schoone voortbrengselen der Duitsche Renais
sance. Zelfs de Duitsche architecten hadden toenmaals 
geen volledig overzicht over de door het geheele Duit
sche Rijk wijd en zijd verspreid liggende monumenten, 
en het uitstekende werk over dit onderwerp, door A . 
Ortwein saamgesteld, was een der eerste verzamelingen 
der voortbrengselen dezer kunstperiode. 

Door de, uit den aard der zaak aan vele moeilijk
heden verbonden , langzame verschijning van deze uit
gave en de niet zeer uitvoerige beschrijving der pla
ten, voldeed het in den beginne slechts gedeeltelijk in 
de bestaande behoefte aan een grondig uitgewerkt, 
historisch overzicht der bouwwerken, die in de X V I e 

en X V I I C eeuw in Duitschland waren verrezen. 
Aan Professor Wilhelm Lübke komt de eer toe, de 

eerste volledige geschiedenis over den stijl der Duit
sche Renaissance te hebben geboekstaafd. Met on
verdroten ijver heeft deze kunstvorscher persoonlijk 
geheel Duitschland doorgereisd , om alle bekende mo
numenten te bestudeeren, hunne geschiedenis na te 
vorschen, in alle grootere en kleinere plaatsen des 
Rijks de nog onbekende bouwwerken op te sporen 
en uit oude archieven en documenten hunne geschie
denis samen te stellen. Uit de aldus verzamelde ge
gevens bijeengebracht, verscheen in 1873 de eerste 
druk van Ltibke's Gescldchte der Dcutsehcn Renaissance, 
die weldra was uitverkocht en, herzien en bijgewerkt, 
door meerdere uitgaven werd gevolgd. 

De Duitsche Renaissance treedt het eerst op om
streeks het jaar 1500 in schilderwerken en plastische 
kunst. 

Terwijl in Frankrijk in het begin der X V I e eeuw, 
door den krachtigen steun van het Hof, de Renais
sance uit Italië overgebracht en op eigen bode-" 
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inheemsch gemaakt werd door hare toepassing in 
prachtige bouwwerken, werd in Duitschland, door 
den toenmaals heerschenden toestand van onrust 
en tweespalt, een breede ontwikkeling van kunsten en 
wetenschappen tegengehouden. Eerst omstreeks het 
midden der X V I e eeuw is de invloed van het nieuw ont
waakte kunstleven in Italië op de bouwwerken in 
Duitschland te bespeuren, en van dien tijd tot het be
gin der X V I I e eeuw, dus van 1550—1600 bereikt de 
7.00 origineele Duitsche Renaissance haar toppunt van 
bloei, om daarna, gestremd door de rampen van den 
dertigjarigen oorlog (1618), tot volkomen verval te 
geraken. 

Zeer merkwaardig is het, na te gaan welke verschil
lende invloeden hebben gewerkt op dc ontwikkeling 
der Renaissance in Noord-, Zuid- en Midden-Duitschland. 

Terwijl in Beieren cn Oostenrijk dc Italiaansche Re
naissance door dc Katholieke Vorsten voor hunne 
bouwwerken met voorliefde werd toegepast en daar
door een door Italianen ingevoerde bouwwijze in het 
leven werd geroepen, was in Saksen, Brandenburg, 
Wurtembcrg en de Pfalz meer de Fransche invloed 
te bespeuren, aan wier prachtige kasteden dc Duit-
schers dc schoone open trappenhuizen op dc slotplei
nen ontleenden. 

In de Noord-Duitsche handelssteden daarentegen — 
van Breinen tot Lubcck cn Danzig—, door handelen 
scheepvaart met Holland verbonden, ontwikkelde zich 
een richting in dc bouwkunst, die zeer veel overeen
komst had met dc Nederlandsche Renaissance met 
haar gemengden berg- en baksteenbouw. 

Niettegenstaande deze verschillende invloeden, die 
van buiten af op haar inwerkten, vertoont de Duit
sche Renaissance een zeldzame originaliteit in haar 
bouwwerken cn past zij op eigenaardige wijze de uit den 
vreemde ontleende vormen toe, zonder daarom eigen 
kunstsmaak op te offeren. 

Een bepaalde chronologische ontwikkeling is in dc 
Duitsche Renaissance niet te vinden, doch niettemin 
kan men haar in drie tijdperken verdeden. 

Het eerste tijdvak bevat de vroegste sporen van den 
nieuwen bouwstijl en gaat van 1520—1550. In dc 
bouwwerken uit dezen tijd is dc invloed der vroeg-
Rcnaissancc van Boven-Italië, voornamelijk van Ve
netic , sterk waar tc nemen, doch het ornement bereikt 
nimmer die fijnheid en sierlijkheid, die het op Italiaan-
schen bodem ontwikkelde. 

Integendeel, waar het ginds uitmunt door zuiverheid 
van opvatting en uitvoering, is het hier plomp cn zwaar 
van compositie cn behandeling. Waar ginds, door de 
strenge bcstudccring der antieken, in dc architectuur 
dc schoone verhoudingen en vormen dominecren, vin
den wij in Duitschland in dien tijd zeer vreemde ver
houdingen. Daarbij speelt de Gothick nog een groote 
rol in details, deur-cn vensteropeningen, trappen enz., 
en kan het beeldhouwwerk van figuren, maskers enz. 
niet evenaren aan dat der Italianen , die, met hun on
gemeen fijn gevoel voor het ware schoone, in dien 
tijd dc kunstenaars bij uitnemendheid waren. 

Het tweede tijdvak der ontwikkeling begint in 1550. 
Dit is dc bloeiperiode der Duitsche Renaissance en 
hierin ontwikkelt zij haar grootste kracht. Door het 
bcstudeeren van dc vormen der antieken, worden betere 
verhoudingen toegepast, cn nu verrijzen kunstwerken 
als den Otto-Heinrichs-bouw van het slot tc Heidel
berg, de gevels aan den tuin van het slot tc Dresden, 
tc Stuttgart cn dc fraaie booggalerij van het Raadhuis 
te Keulen. 

Deze stijlontwikkeling gaat daarna onmerkbaar over 
in de derde periode. De vormen worden nu reeds 
meer overladen, dc invloed van het Barok doet zich 

gevoelen, in het bijzonder in de ornementiek. De 
Italiaansche motieven worden verlaten en maken plaats 
voor nieuwe vormen , die ontleend zijn aan de ijzer- en 
lederbewerking. 

Bij het uitbreken van den dertigjarigen oorlog ein
digt ook deze periode en wordt de stijl van Lodewijk 
X I V overheerschend. 

i Na dit korte geschiedkundig overzicht zullen wij , 
I om goed door te dringen in het karakter der Duitsche 
I Renaissance , haar nagaan in de behandeling der ver-
1 schillende bouwkunstige details, en eindigen met de 

beschouwing harcr meest belangrijke monumenten. 
Achtereenvolgens behandelen wij 
1" de kolommen, 
2" dc pilasters, 
3" de arcaden , 
4" de poortjes en ingangen , 
5" dc lichtopeningen, 
6° het ornement, 
7" de gcvelcompositie, 
8" de topgevels , 
9" de erkers, 

IO° de bouwstoffen en 
11 0 den vakwerkbouw. 

I". De kolommen. In geen enkelen bouwstijl is een 
zoo groote verscheidenheid in de behandeling van dc 
kolom tc vinden als in de Duitsche Renaissance. 
Voornamelijk in de teekeningen en houtsneden uit 
den vrocgstcn tijd is een onafzienbare verscheidenheid 
van vormen, cn weldra werden enkele dezer op de 
bouwkunst toegepast. De schacht van dc kolom werd 
geheel kclkvormig behandeld en van onderen door een 
bladkrans omgeven. Het basement werd eveneens 
willekeurig samengesteld uit knolvormig gezwollen 
geledingen cn ook het kapiteel was een origineele 
samenstelling van middclceuwschc en antieke motieven. 
Schoone voorbeelden hiervan zijn de kolommen van 
het portaal aan den Georgbouw van het slot tc Dresden 
(1530), aan het Raadhuis te Görlitz en onder de erker 
van het slot Hartcnfds tc Torgau, een van dc rijkste 
werken der vrocg-Rcnaissancc. 

Van deze fantastische vormen wenden wij ons echter 
af, om dc meer strenge zuilen tc beschouwen. Ook 
hierbij is een neiging naar decoratieve behandeling 
te bespeuren, hetgeen het sterkst is uitgedrukt aan 
de kolommen van dc fraaie grafmonumenten, porta
len , enz. Meerendeels werd dc schacht van de kolom 
op harcr hoogte door een horizontaal lijstwerk ver
deeld en het onderste gedeelte rijk gebeeldhouwd 
in zeer origineele vormen, die bepaald karakteristiek 
zijn voor dezen stijl. Dergelijke kolommen zijn zeer 
fraai aan een portaal in de Kanzlcistrasse te Stuttgart 
en aan het Kanzleigebouw te Ueberlingen, waar het 
onderste versierde gedeelte bijna de helft van de ge
heele schacht inneemt. De kapiteelcn van deze beide 
zijn op Korinthische wijze met een bladkrans versierd. 
Het postament, dat zelden onder deze zuilen ontbreekt, 
is versierd met krachtige leeuwekoppen, die met 
ringen in den muil aan deurtrekkers doen denken. 

In latere periodes worden kolommen van meer strenge 
vormen toegepast, meestal in den geest der Dorisch-
Toskaanschc orde. 

Op geheel andere wijze werd dc kolom behandeld, 
waar zij niet slechts als onderdeel van versiering, maar 
als steunend bouwdeel in dc architectuur werd toege
past. Schoone voorbeelden treffen wij hiervan aan in 
dc binnenplaatsen der verschillende kasteden. Daar 
zij hier steeds door de geringe verdiepingshoogte , die 
een eigenaardigheid der Duitsche woonhuizen uit dc 
X V I en X V I I e eeuw is , van korte cn gedrongen ver
houding waren, zijn zij op zeer oorspronkelijke wijze 
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als ware steunpilaren behandeld en munten uit door 
eigenaardige , karaktervolle schoonheid. 

Een der beste voorbeelden hiervan is in den slottuin 
van het oude slot te Stuttgart. Men ziet daar drie ver
diepingen, door arcades gevormd ; de kolommen heb
ben Korinthische kapitcden en zijn met krachtige 
lijsten als gordels omgeven, die in de bovenverdiepin
gen met de deklijsten der balustrades samenvallen en 
de fijn gecanneleerde schachten geven een even sier
lijken als typischen indruk. De cannelures in de ko
lom-schachten der benedenverdieping zijn afgedamd en 
gevuld met een eigenaardig ornement, dat veel over
eenkomst heeft met een dwarsfluit. 

Eenvoudiger behandeld zijn de kolommen in het 
oude Muntgebouw te München, waar zij ongemeen 
sober en zwaar zijn. 

Ten slotte vindt men nog een verscheidenheid in de 
kolommen, waar zij namelijk vrijstaande worden toe
gepast , zooals bij de openbare bronnen en andere ge-
denkteekenen, waaraan de Duitsche Renaissance zoo 
ongemeen rijk is. Hier worden de kolommen geheel 
decoratief opgevat en de schoone gezwollen vormen 
der schacht zijn van zeer oorspronkelijke vinding. A l s 
enkele voorbeelden uit vele zijn te noemen de bronnen 
te Bazel, U l m , Gmiind en Bern. 

Streng klassiek is daarentegen de Mariazuil te Mün
chen opgevat. 

Zeer origineel is de zuil aan de oude Kanselarij te 
Stuttgart, waarbinnen een wenteltrap ligt en die be
kroond wordt door een verguld Mercuriusbeeld naar 
Giovanni da Bologna. 

2°. De pilasters. Ook in de toepassing der pilasters 
is een groote verscheidenheid in de Duitsche Renais
sance waar te nemen. Veelal werden zij gecanneleerd 
of ook menigwerf behandeld in den geest der Itali
aansche Renaissance en met beeldhouwwerk, in een rond-
gaanden rand gevat, versierd. Voorbeelden hiervan 
zijn de pilasters op de verdieping van den Otto-Hein-
richsbouw, aan het slot te Heidelberg en die van het 
portaal van het Raadhuis te Rothenburg en vele andere. 

Later werden zij bewerkt met blokken en bossages, 
zooals bijv. aan de benedenverdieping van den Otto-
Heinrichsbouw te Heidelberg of werden als hermen en 
karyatiden, naar onderen verdunnend, aangebracht. 

Menigvuldig werd het onderste gedeelte der schacht, 
evenals bij de zuilen, met ornement, dat aan ijzerbeslag 
zijn vormen ontleende, bekleed. Aldus aan den Frie-
drichsbouw van het Heidelbergerslot en aan zeer vele 
andere bouwwerken. 

Ten slotte werden deze vormen verlaten en trad 
daarvoor in de plaats een streng opgevatte pilaster, die 
eenigszins verjongend werd toegepast. 

3". Dc bogen. De behandeling van de bogen, hetzij 
met zuilen of pijlers verbonden tot arcaden of zelfstan
dig optredend, vertoonde een schoone vermenging 
van Gothieke met Renaissance-vormen, en, hetzij als 
spitsboog of gedrukte boog, langen tijd blijft in de profi
leering en detailleering het Gothisch karakter bewaard. 
Wordt later impost en archivoltc volgens Renaissance 
opvatting uitgevoerd, dan wordt dikwerf het geheele 
bogenvlak met pijlers en lijsten met ornement bedekt. 

4". Dc poortjes cn ingangen werden in de Duitsche 
Renaissance, evenals dit in de Nederlandsche het 
geval is, met bijzondere voorliefde uitgewerkt, cn menig 
poortje is een waar kunstjuweeltje, ofschoon door dc 
meestentijds zware verhouding en profileering niet die 
fijnheid en adel wordt bereikt, die onzen Nederland-
schen Renaissancc-poortjes zulk een eenig karakter ver-
lcencn. De meeste dergelijke poortjes of ingangen 
waren in de Duitsche Renaissance saamgesteld uit een 
met een boog afgedekte deuropening, die omlijst en be

kroond werd met pilasters of kolommen en hoofdgestel. 
Slechts zelden werd een vlakke afdekking der deur
opening toegepast, doch meestal dc rondboog en som
wijlen nog de spitsboog of een vlakke boog. Waar de 
laatste is toegepast, wordt ook dc middeleeuwsche scherp 
geprofileerde afschuining der neggen aangetroffen. 

Tegen het midden der X V I eeuw worden dc poortjes 
strenger opgevat en niet alleen de archivolte, maar 
ook de kolommen cn het hoofdgestel zijn van Renais
sance vormen, aan dc antieken getoetst. 

Eenige poortjes nauwkeurig beschouwende, zien wij 
een krachtige, dikwijls rijk versierde console; deze treedt 
als sluitsteen van den boog op; plant- of figuurornement 
versiert zwikken, archivolten cn friezen; dc bekroning 
bestaat uit een streng hoofdgestel, in later tijd uit 
frontons op barokke wijze doorbroken en somtijds uit 
een geheel tabcrnakclvormigen bovenbouw, voorzien 
van pilasters, kolonnetten, zijwangen enz. 

Deze poortjes werden aangetroffen aan woonhuizen, 
kerken, kasteden, raadhuizen; in één woord, zij waren 
een zeer geliefkoosd, talrijk toegepast prototype dezer 
kunstperiode 

In het laatste gedeelte der 16' eeuw werden de vor
men der poorten klassieker cn minder rijk versierd , 
maar waren daarom niet van minder kunstwaarde. 

{Slot volgt) 

(A. et A. ) W A T E R S T A A T S W E R K E N . 
Door de heeren H . J . Koper en A . J . de Haan , namens 

de aanncmers-vcreeniging De Vereeniging, H . Schou
ten en W . G. van Berkum, namens dc Aannemers-ver-
eeniging De Eendracht cn J . Swagerman cn R. Cruyff, 
namens dc Vereeniging Amstcls Bouwkring, is aan de 
Kamer van Koophandel tc Amsterdam een adres toe
gezonden , waarin wordt gewezen op dc gebreken, die 
h. i . kleven aan dc Algemeene Voorschriften voor de 
uitvoering en het onderhoud van werken, onder beheer 
van het Departement van Waterstaat. 

Zij zeggen daarin onder meer het volgende: 
Langen tijd reeds hebben aannemers, die gewoon zijn hunne 

contracten trouw na te komen, in vele bepalingen der Alge
meene Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van 
werken onder beheer van het Departement van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, bekend als A. V., aanleiding gevonden 
tot grieven, die evenwel besloten bleven in eigen kring en dus 
bestendigd werden. 

Het veelvuldig gebruik, dat Gemeente- en andere Besturen, 
particuliere architecten en aanbesteders van de A. V. maken, 
door er naar te verwijzen in hunne bestekken, heeft tengevolge, 
dat ook die aannemers, die niet gewoon zijn Rijkswerken uit 
te voeren, den dwang dier A. V. eventueel op zich kunnen zien 
toegepast. 

Daardoor zijn de A. V. meer algemeen in gebruik en hebben 
zij eene verdere strekking dan waarvoor ze zijn uitgevaardigd. 

Het ligt vooralsnog niet op onzen weg om te komen in allerlei 
bijzonderheden. 

Betreffende dit onderwerp hebben besprekingen onder vak-
genooten plaats gehad, terwijl het alsmede uitmaakte een punt 
der agenda van de 34e algemeene vergadering van de Vereeniging 

tot Bevordering van Fabrieks- en Hctitdwerksnijverhetd in 
Nederland, gehouden te Haarlem op 13 Augustus jl. 

Door die Vereeniging werd op genoemde vergadering aan
genomen de navolgende motie: 

i u . dat niet alle geschillen steeds door het Rijk zullen worden 
beslist; 

2°. dat gecne onbillijke risico op den aannemer worde ge
schoven; 

3". dat de rechten van aannemers en leveranciers zoo inin 
mogelijk worden verkort of miskend, — daar dc bescherming 
van nijverheid en industrie evenzeer tot de verplichtingen van 
den Staat behoort als het waken voor de goede uitvoering van 
werken ten zijnen dienste, en dc Staat zich ook op andere wijze 
van deze goede uitvoering kan verzekeren. 

De heer F. J. Nieuwcnhuis te Utrecht hield op 18 Januari 
1884, in de Afdeeling R o 11 e r d a m van de Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst, eene lezing over «Beschouwingen 
omtrent het aanbesteden van Werken." Deze lezing is door 
het Bestuur der sociëteit De Nijverheid te 's-Gravenhage voor 
hare rekening in druk uitgegeven en in den loop van 1885 als 
brochure verspreid. 
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Wij wenschen uwe aandacht te vestigen op hetgeen pag. 8 
en 9 der brochure zegt, hetgeen duidelijk in beginsel uitdrukt 
de veranderingen, die wij wenschen aan te bevelen. 

Punt A. Wijziging der algemeene voorwaarden in dien zin dat: 
i°. Den aannemer al zijne, hem bij de wet toegekende, rech

ten blijven gewaarborgd. 
2°. De aannemer niet aansprakelijk gesteld wordt voor scha

den, ontstaan uit fouten of onvolledigheden in de plans, 
voorgeschreven materialen of gebruik daarvan, wanneer deze 
plans niet door hem zelf zijn ingeleverd. 

30. De aannemer ontheven wordt van verantwoordelijkheid 
voor schaden, toegebracht door oorzaken, die menschelijker-
wijze niet in zijne handen liggen. 

4". De eindbeslissing bij geschillen niet gelegd worde in de 
hand van een der partijen alleen, zooals feitelijk bij het beroep 
op den Minister het geval is. 

5". Dat meer rekening worde gehouden met de gebreken van 
natuurlijke materialen in dien zin, dat gcene overdreven eischen 
worden gesteld voor het gebruik der materialen, alleen scha
delijke of gebrekkige materialen worden geweerd en dat, waar 
materiaal zonder gebreken absoluut verlangd wordt, zulks zeer 
bepaald in een bestek moot worden aangewezen, zoodat daarop 
vooraf gerekend kan worden. 

15. Afgaan van het (wel niet absoluut maar toch feitelijk) 
bestaande recht van den laagsten inschrijver, om deswege het 
werk te verkrijgen, maar evenals bij particulieren koop, aanbod 
en aanbieder in direct verband met elkander te beschouwen. 

C Wijziging in het omschrijven der bestekken, zoodanig, 
dat zoo weinig mogelijk aan schatting behoeft te worden over
gelaten, dat duidelijk de bedoeling van den ontwerper in alle 
deelen blijkc. ook onder overlegging van de daartoe noodige 
détails, modellen als anderszins; over het algemeen den aan
nemer geenerlei verplichtingen op te leggen, waarvan hij den 
aard cn de strekking niet volkomen kan begrijpen. 

Om nu langs den ordelijken en goeden weg te komen tot 
het doel dat wij beoogen, namelijk herziening der A . V . in 
den zin als boven vermeld, zijn wij van oordeel, dat in de eerste 
plaats onze wensch daartoe moet worden gebracht ter kennisse 
van uw College, met het verzoek dien te willen maken tot 
een punt van behandeling in uwe Vergadering, en, indien her-
zienin" der A V. ook in uw College mocht worden wenschelijk 
gcachr in het belang der onderwerpen aan uwe goede zorgen 
toevertrouwd, alsdan de noodige stappen te doen, of wel deze 
voor te bereiden, om te kunnen komen tot de opheffing van 
dc grieven, die tegen dc A. V. bestaan bij hen, die er onder 
moeten werken in de uitoefening van hun beroep. 

In aansluiting aan sub. 2 van punt A bovengenoemd meenen 
wij nog uwe aandacht te moeten vestigen op Artt. 1645 cn 1646 
en in verband hiermede op Artt. 1933 tot en met 1938 l i . W . , die, 
naar de letter gehandhaafd, herhaaldelijk reeds verschillende 
aannemers, die toch geheel te goeder trouw waren, ten zeerste 
hebben benadeeld. Eene wijziging van die Artt. onderwerpen 
wij dus alsmede aan uw oordeel. 

Ten slotte kunnen wij U mededeelen, dat aan de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken in andere steden een gelijkluidende 
missive is ingezonden door belanghebbenden te dier plaatsen. 

Het is zeker een verblijdend verschijnsel, dat onze 
aannemcrsvvereld een zoo krachtig teeken van leven 
geeft als het bovengenoemd adres. 

Hoevele vaxatoire bepalingen in de Algemeene Voor
schriften worden aangetroffen, is door den heer Nieu-
wenhuis indertijd uitvoerig aangetoond. De aannemer 
is in vele gevallen, zelfs al is het recht aan zijne zijde, 
door de Algemeene Voorschriften in de onmogelijk
heid zich voldoende te doen gelden. Directie en aan
nemer zijn twee partijen, die beiden haar rechten maar 
ook haar plichten hebben, cn allerminst is het billijk, 
dat de aannemer dikwijls boeten moet voor de onkunde 
van den ontwerper. 

Wij verwachten, dat dc beweging om verbetering 
der Algemeene Voorschriften te verkrijgen, weldra al
gemeen zal zijn, en hopen, dat daardoor weldra de 
door adressanten gewenschte verbetering in de A l -
cemeene Voorwaarden moge worden aangebracht. 

Red. 

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

Vergadering van 3 Februari 1886. 
Daar de Voorzitter door onvoorziene omstandighe

den verhinderd is de vergadering bij te wonen, opent 
de Vice-voorzitter, de heer E . Damen, de bijeenkomst. 
Na het lezen der notulen wordt de heer Krijgsman 

als lid geïnstalleerd, en worden eenige huishoudelijke 
zaken afgedaan. 

Daarna is aan de orde de benoeming van twee Locaal-
commissarissen, waartoe gekozen worden de heeren 
H . G. Jansen en R. A . Hey. 

Mededeeling wordt voorts gedaan, dat de heer Jac. 
Ankersmit het buitengewoon eerelidmaatschap des Ge-
nootschaps heeft aanvaard (toejuiching). 

Vervolgens wordt medegedeeld dat het Bestuur, 
daartoe aangezocht door de Afdeeling 's-Gravenhage 
der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, een 
Jurylid voor de prijsvraag , door genoemde Afdeeling 
uit te schrijven voor een grafmonument voor den heer 
H . P. Vogel , heeft aangewezen en wel den Voorzitter, 
de heer Jan S])ringer. 

Al s kunstbeschouwing wordt door den heer Jan 
Springer aangeboden het werk: 1'Architecture en Toscane, 
zijnde dc prachtige photographieën van Florentijnsche 
gebouwen, onlangs door de Societd de San Giorgio uit
gegeven. De heer H . J . Walle doet daarna circulee-
ren de photographische afbeeldingen van de Nette Tech
nische Hochschule in Charlottenburg, en reproducties 
van ontwerpen der leerlingen van genoemde school. 

Na dankbetuiging aan de kunstgevers wordt de bij
eenkomst gesloten 

B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
Vergadering van 4 Februari 1886. 

Tegenwoordig 45 leden. De ingekomen vraag, luidende: 
Hoe is het mogelijk, dat zooveel Grieksche en Romeinsche 

monumenten geheel onder den grondgeraakt zijn, zonder ver

woest te worden, en soms onbeschadigd weder te voorschijn 

komen.' zal in de volgende vergadering worden behandeld. 
Zes nieuwe leden werden bij ballotage aangenomen en twee 

candidatcn voorgesteld. 
De heer F. Roshuijer houdt eene voordracht over het land

meten en waterpassen. 
Na eenige algemeene beschouwingen, behandelt spreker de 

inrichting van verschillende instrumenten en de hulpmiddelen 
die, behalve het instrument, bij het waterpassen gevorderd 
worden, waarna hij het onderzoek naar hunne nauwkeurigheid 
bespreekt en de middelen aangeeft om gebreken daarin te her
stellen. Elk onderdeel van het instrument w ordt vervolgens be
sproken en uitvoerig stilgestaan bij de wijze, waarop het moet 
gebruikt worden om ten slotte het gebruik van instrument en 
hulpmiddelen op het terrein te omschrijven voor de verschil
lende omstandigheden, die zich daarbij kunnen voordoen. 

Spreker verklaart zich bereid, in een beter sezioen dan het 
tegenwoordige, het gesprokene, door het uitvoeren van eene 
waterpassing, nader op te helderen en noodigt dc leden uit 
daarbij tegenwoordig te zijn. 

Een lid vestigt de aandacht der Vergadering op een couran
tenbericht, volgens hetwelk drie aannemers-vereenigingen te 
Amsterdam zich tot de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
aldaar hebben gewend, zich beklagende over de algemeene 
voorschriften voor de uitvoering van Rijkswerken, en de mede
werking der Kamer inroepende om daarin verbetering te krijgen. 
Hij stelt de vraag, of het op den weg der Vereeniging zou 
liggen dit onderwerp te behandelen. 

Na eenige discussie, waarin gewezen wordt op moreele grieven 
tegen die voorschriften en op het door den heer F. J. Nieuwen-
huis vóór eenigen tijd in de Afdeeling van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst alhier gesprokene, wordt het 
Bestuur opgedragen inlichtingen te Amsterdam in te winnen 
en het onderwerp in de volgende vergadering ter sprake te 
brengen, om naar bevind van zaken een besluit te nemen. 

Door den heer L. Droogleever Fortuyn was een belangrijke 
verzameling photographische afbeeldingen van schilderijen en 
andere kunstwerken tentoongesteld. 

~ V E R E E N I G I N G K U N S T V L I J T T E R O T T E R D A M . 
Vergadering van 29 Januari 1886 

De Voorzitter heette de leden der zusterverecnigingen Bouw
k u n s t en V r i e n d s c h a p en de A f d e e l i n g der Maat 
s c h a p p i j tot B e v o r d e r i n g der B o u w k u n s t welkom en 
gaf het woord aan den heer A. LcComte, die daarop eene cau
serie hield over licht en bruin in het ornement. 

De geachte spreker — wien een zeer talrijke opkomst (onge
veer 130 toehoorders) reeds bij den aanvang het bewijs leverde, 
hoeveel belang er in het aangekondigde onderwerp gesteld 
werd, — begon zijne rede met eene beschouwing over het zien, 
en toonde aan dat men op tweeerlei wijze kan zien, met het 
verstand en met het oog. 
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Het verstand is voldaan, als het door het gezicht is instaat 
gesteld over de beteekenis en de bestemming van het voor
werp te oordeelen. 

Het oog daarentegen hecht zich aan vorm en kleur; het 
staat in dienst van onzen schoonheidszin, en deze kan op den 
duur door een kunstvoorwerp alleen dan bevredigd worden, 
wanneer de groepeering van kleuren en vormen aantrekkelijk
heid heeft. Als voorbeeld wees spreker crop, hoe het onder
werp eener schilderij ons al zeer spoedig koud laat, terwijl dc 
wijze van voorstelling, de rangschikking van het licht en bruin, 
de groepeering der figuren ten allen tijde de charme der schil
derij blijven. 

Tot staving van dit beweren beriep spreker zich op de wei
nige beteekenis der onderwerpen van de meeste stukken der 
Oud-Hollandsche kunst, die echter door correcte teekening 
en meesterlijke vcrdecling van licht cn bruin door de elkander 
opvolgende geslachten om het zeerst bewonderd werden. 

Uit die meesterstukken der Oud-Hollandsche kunst, waarvan 
eenige verdienstelijke photographische reproductien den wand 
versierden, wist spreker door vergelijking en ontleding de toe
hoorders aan te toonen, hoe de juiste vcrdecling van licht en 
schaduw of licht en bruin oorzaak was van de groote aantrek
kelijkheid van twee mannenkoppen van Rembrandt boven den 
platten indruk van een overigens zeer verdienstelijk geteekenden 
kop door Memmelinck. 

Na erop gewezen te hebben, dat de meesterlijke toepassing 
van licht en bruin iets eigenaardigs is bij de Oud Holland
sche kunst, en dat deze alleen door een Murillo en Velasquez 
werd geëvenaard, ging spreker na, hoe diezelfde verdeeling van 
licht en bruin ons in het dagelijksch leven omringt cn invloed 
uitoefent, zonder dat wij onszelven daarvan bewust zijn. 

Hiermede was het gebied der decoratie betreden; een gebied, 
dat zich niet bepaalt tot den kamerwand enhet gebouw, maar 
alles in onze omgeving omvat, wat een tastbaren vorm heeft 
of waarvan de kleur kan worden waargenomen. 

Hierna ontleedde spreker de wijze, waarop de indruk van 
eene decoratie op ons werkt. Aan de hand der reeds genoemde 
schilderstukken werd erop gewezen, hoe het wit steeds in de eer
ste plaats de aandacht trekt en het donker voor ons gezicht wijkt; 
hieruit leidde spreker af, dat het hoofdmotief van eene decora
tie door zijne lichte tint de aandacht moet trekken om een 
rustigen indruk te geven. 

De onbewuste en logische toepassing van dezen regel is in 
onze kleeding waar te nemen; het witte boordje trekt als 
't ware de aandacht en geeft het noodige relief aan het gelaat, 
den zetel van ons wezen. De geheel in 't wit gedoste bruid wordt 
door hare klecding het glanspunt der verzamelde gasten, wier 
donkerder kleeding als relief dient voor de koningin van het 
feest. De onbehaaglijke indruk van de witte broek, die esthe
tische doodzonde in de kleeding, werd door spreker op reke
ning van het zondigen tegen bovengenoemden regel gesteld. 

Die juiste verdeeling, van zoo groot belang voor schil
derij en kleeding, kan evenmin bij bouwwerken ontbeerd 
worden. De kroonlijst, die door een zware slagschaduw den 
gevel afscheidt van de lucht en op dien gevel de aandacht 
concenteert; de geledingen dier lijst, waarbij behoorlijk aan
gebrachte staande vlakken een krachtig wit te voorschijn 
roepen, het zijn alle toepassingen van het licht en bruin in 
de gevelversiering. 

Bij de bespreking van het licht en bruin in de kunst der 
verschillende volkeren, vestigde spreker de aandacht op den 
grooten invloed, die het klimaat en de natuur daarop onge
twijfeld hebben uitgeoefend. 

Terwijl de Hollander bij het onafgebroken wolkenspcl een 
schat van studies kan maken van schaduwpartijen in meerdere 
of mindere sterkte, vinden de bewoner van zuidelijk Europa en 
de Oosterling in den bijna onveranderlijk strakken helderen 
hemel als 't ware een voorbeeld voor het naast elkander zetten 
van schelle kleuren zonder overgangstinten. 

De ontleding eener Pompejaansche wanddecoratie en de toe
passing der primaire kleuren in bijna alle Grieksche tempel-
vormen bevestigen bovengenoemde stelling. 

Dat de wijze van verlichting van een vertrek grooten invloed 
heeft gehad op de decoratie, bleek uit eene vergelijking der 
versiering van de wanden der woonhuizen bij de Grieken en 
bij ons, Westerlingen. Bij de eerstgenoemden wierp het boven
licht een zee van licht in het middelgedeelte van het vertrek, 
niaar daardoor bleven de wanden het grootst gedeelte van den 
dag van direct licht verstoken; om den somberen toon te breken 
hebben de wanden schelle kleuren met weinig donkere partijen. 

Bij onze huizen , waar de wanden direct verlicht worden, 
zouden dergelijke kleuren zich hard en onaangenaam voordoen; 
donkere partijen en overgangstinten vervullen bij ons de rol 
van de slagschaduw, door het bovenlicht ontstaan. 

Bij het beschouwen van eenige versieringen van Italiaansche 
Renaissance, is het hoofdmotief in lichte tint zonderovergang 
°p een donkerbruinen grond aangebracht. Spreker vestigde 
dc aandacht op 'de versiering der wanden bij de Gothiek met 
eene nagebootste steenvcrdceling, waarbij de steenvlakken licht 
cn de voegen donker zijn aangegeven; ook hier trekt de steen 
a ' s hoofdfactor der constructie het oog door de lichte tint. 

Dij de Duitsche Renaissance ontmoeten wij weder een licht 
ornement op donkeren grond. 

De bespreking van den kachel deed allereerst uitkomen, hoe 
de versiering van dien geheelen kachelwand als 't ware een 
gevolg is geweest van den al te nuchteren vorm van't geheel; 
de maker gevoelde behoefte het eentonige dier groote platte 
vlakken, door geenc geledingen onderbroken, te vermijden en 
vulde de wanden met eene vlakke versiering. 

Dat het lang niet onverschillig is, zelfs bij eene vrij gelijke 
vcrdecling van licht en bruin, of het ornement of de grond 
licht gehouden wordt, bewees spreker door eene nabootsing 
van het motief dier kachelversiering bij verwisseling der tinten. 
De minder rustige indruk en het verkleinen van het ornement 
waren duidelijk waar te nemen. Bij dc versiering van een 
voorwerp wees hij erop, hoe de lichte grond aan het voor
werp een totaalindruk verzekert, waarbij de donkerder ge
houden versieringen haar juiste rol van versiering vervullen; 
afbeeldingen van Grieksche vazen, Delftsche en Japansche 
schotels toonden dit duidelijk aan. 

Het Moorsche ornement, aanschouwelijk voorgesteld door 
eene nabootsing van een tegel van het Alhambra, geeft eene 
echt Oostersche aansluiting van schelle kleuren, waarvan het 
schreeuwend effect echter gebroken wordt door de groote af
wisseling van kleur en de afscheiding met goud. Geen motief 
was hierbij duidelijk kenbaar; het geheel vertoonde als't ware 
een vlakken aangenamen grond. 

De belangrijke rol van het goud in het ornement, als sterkst 
sprekende uiting van het licht, en de verschillende wijzen van 
toepassing, werden besproken; bij de Gothiek treft men op 
een gouden grond duidelijk uitkomende ornementmotieven aan, 
die ook aan den vorm in de versiering een belangrijk aandeel 
hebben, terwijl bij de Moorsche ornementiek de vorm in het 
geheel opgaat, en door het goud daaraan een zooveel schitte
render aanzien gegeven wordt. 

De beschouwingen vervolgende, werd de aandacht gevestigd 
op de geweven stoffen, waarbij een licht ornement-motief op 
donkeren grond het meest voorkomt. Diverse monsters en pla
ten van Stork en Feinch dienden hierbij als uitgangspunt. 
De groote invloed, die deze heeren uitoefenden op het herle
ven van de ornementiek in deze eeuw en op de Weener Indus
trie, werd hierbij herdacht. 

Met eene greep uit het dagelijksch leven kwam spreker aan 
het eind zijner beschouwingen; hij wierp de quaestie op. of 
het op esthetische gronden geoorloofd is de deur in een kamer 
wit te schilderen. 

Bij de toepassing van het beginsel, dat het wit in eene deco
ratie het allereerst de aandacht trekt, sprak het als van zelf 
dat dc deur in die tint het hoofdmotief der decoratie van de 
kamer zou worden. In de eerste plaats moeten hare vormen 
en bewerking dit rechtvaardigen; in de tweede plaats mogen 
er niet te veel van die sterk sprekende hoofdmotieven in de 
kamer zijn, wil de aandacht niet verdeeld worden en de in
druk onrustig zijn. 

Zonder een recept te willen geven, toonde spreker aan, hoe 
het beginsel en zijne juiste toepassing, bij velen als 't ware 
een zaak van intuïtie geworden, alles afdoet. 

Hiermede eindigde spreker de voordracht en een luide toe
juiching strekte tot bewijs, hoezeer het onderwerp de aanwe
zigen had geboeid. 

Nadat de Voorzitter den spreker den dank der aanwezigen 
had overgebracht, sloot hij de Vergadering. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
' S - G R A V E N H A G E . Bij beschikking van den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid, is: 
i°. met ingang van 1 Maart a. s. aan C. Postma, op zijn 

verzoek, eervol ontslag verleend als opzichter van den Water
staat 3de klasse; 

2". met ingang van 1 Apri l a. s. bevorderd tot opzichter van 
den Waterstaat 3de klasse E. H . Droste, thans opzichter 4de 
klasse, en benoemd tot opzichter van den Waterstaat 4de klasse, 
J. N . O. Mink. te Rotterdam. 

— Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs zal op Dinsdag 
9 dezer te n 1 / , uren vergaderen in het lokaal Diligentia. On
der de punten van behandeling komen mededeelingen voor van 
het lid l 'h. Lindo over eene koppelinrichting voor spoorweg
rijtuigen, van het lid J. van der Toorn over de haven van 
Scheveningcn en van het raadslid J. F. W. Conrad over de 
werken, die beoosten Amsterdam aangelegd moeten worden 
tot verbinding van het Merwede-kanaal met hot Noordzee-ka-
naal. Voorts is de benoeming van een lid van den Raad van 
Bestuur aan de orde gesteld tot voorziening in de vacature, 
ontstaan door het overlijden van den heer H . P. Vogel. 

— Met zekerheid meldt men aan het .Xieuws van den Dag, 
dat Z. M. de Koning aan zijn architect, den heer Eberson, 
heeft opgedragen een ontwerp te maken voor het bouwen van 
een villa in de Scheveningsche boschjes. 
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— Bij de door de Vereeniging Pulchri Studio uitgeschreven 
prijsvraag voor het ontwerpen van een band voor een Wetboek, 
is van de n inzenders bekroond de heer J. L. Scheidel, litho
graaf te 's-Hage. 

— Bij den Hoogen Raad is door de heeren Otlet en Wi lman 
aanhangig gemaakt een actie tegen den Staat ter zake van het 
waarborgkapitaal voor de lijn Rotterdam—Munster. 

— De ingenieur Leemans en de adjunct-ingenieur Dofïegnies, 
beiden van 's Rijks Waterstaat, zijn naar Engeland vertrok
ken om bij de lichting van het op 22 Januari j l . bij Gravesand 
op de Theems gezonken stoomschip uEdward Eccles" tegen
woordig te zijn en om daarover verslag uit te brengen. 

A M S T E R D A M . «Arte et Amicitia" alhier heeft een prijsvraag 
uitgeschreven voor aquarellen van Nederlandsche meesters en 
daarbij onderwerp en afmeting geheel aan den kunstenaar overge
laten. Als prijs wordt uitgeloofd f 200, als premie f 100. Dc 
bekroonde teekeningen blijven het eigendom van den maker. 
Mededingenden worden verzocht vóór of op 1 Mei 1886 hun 
teekeningen, voorzien van een kenspreuk (maar zonder hand-
teekening) en daarmeecorrespondeerendbriefje, te bezorgen aan 
den Secretaris F. Adama van Scheltema. 

— De Gemeenteraad heeft deze week na drie uren discussie 
de beslissing over den Gasthuisbouw weder verdaagd, met het 
oog op de bezuinigingen, die in de brochure van Dr. Berns 
zijn aangegeven. Daarin wordt beweerd, dat écn gasthuis èn 
uit een medisch, èn uit een financieel oogpunt (al zijn de 
aanvankelijke kosten ook i ' 2 millioen meer) vcordeeliger en 
wenschelijker is. Burgemeester en Wethouders daarentegen wil
len op de terreinen, gevormd door de gronden van het Buiten
gasthuis en de voormalige Stadskweekerij aan den Overtoom, 
een nieuw gasthuis bouwen, waarvan de kosten ongeveer 
/1,350,000 zouden bedragen. Een groot gasthuis, mede dien
stig voor het geheele medische onderwijs, is op ruim 3 millioen 
geraamd. • 

Het plan van Dr. Zeeman beoogt het Binnengasthuis te be
houden en ziekenverplcgingen of barakken te bouwen op den 
Stadstimmertuin. achter den tegenwoordigen circus van Carré 
aan den Amstel gelegen, en op de naburige Veemarkt, die 
weldra overbodig zal zijn, als het abattoir in gebruik wordt 
gesteld. Dit plan vereischt ruim 2 millioen. Er is nu alleen 
besloten de financicele gevolgen van het plan-Berns te onder
zoeken. 

K U N S T - N A A L D W E R K . 
Bij de voorkeur die men, op het gebied van kunstnijverheid, 

nog zoo dikwijls geeft aan artikelen, afkomstig uit den vreemde, 
is het een verblijdend verschijnsel, te kunnen wijzen op belang
rijke bestellingen, onlangs opgedragen aan de Vereenigingen 
«Arbeid Adelt" en «Tesselschade", welke nu instaat zijn, die uit 
te doen voeren door de leerlingen der K'unst-Naa/dwerkklasse, 

in hare vrije uren. 
Een onzer eerste mode-magazijnen bestelde een kostbaar gar

neersel voor een dameskleed; bij de aflevering voldeed het 
zoozeer, dat er terstond aan een tweede werd begonnen, terwijl 
meerdere dergelijke borduursels stellig goeden aftrek zouden 
vinden. Andere firma's en particulieren gaven familiewapens 
te borduren, op laken en fluweel. De betaling van dit soort 
werk is bijna het driedubbele van 't gewone naai- en bor
duurwerk. 

De vraag: zal het Kunst-naaldwerk als vak van industrie 
recht van bestaan hebben, achten wij dus aanvankelijk vol
doende beantwoord. Hadden de leerlingen der kunst-naald
werkklasse op dit oogenblik een dubbel stel handen, er ware 
voor haar werk in overvloed te bekomen. Zij moeten echter, 
ook zelfs een deel van haar vrijen tijd, nog aan studie wijden, 
zoodat bestellingen slechts gedeeltelijk kunnen worden uit
gevoerd. 

Nu de groote firma's echter zien, dat men hiertelande even
goed als in het buitenland patronen kan ontwerpen cn uitvoe
ren, en zij dit goed betalen, is dit eene aanleiding om jonge 
meisjes op te wekken zich op deze kunst toe te leggen. 

Aanbodvan werk en geen handen om het uit te voeren, zie
daar een valsche toestand in een tijd, waarin zoovele beschaafde 
vrouwen vragen: hoe zullen wij wat verdienen? 

Ook het leveren van grondstoffen, nu meest in den vreemde 
gekocht, kan voor menigen winkel vrij goeden omzet geven, 
totdat wij wellicht eindelijk op onze beurt borduurwerk naar 
het buitenland zenden, in plaats van het steeds van daar te 
ontvangen. 

Het toelatingsexamen voor de Afdeeling Kuiisl-naalduicrk 

aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid heeft plaats in Juli. 
Hospitant-leerlingen die zich in een of andere techniek van 
het naaldwerk willen bekwamen, worden ten allen tijde toe
gelaten , zoover de plaatsruimte zulks gedoogt. 

Inlichtingen worden gegeven door den directeur der school, 
den heer De Kruijff, endoor Jonkvr. Dc Bosch Kemper, Secre
taresse van het dames-comité, Heerengracht 573. 

B E R I C H T . 
De Administratie vestigt de aandacht erop, dat van 

de jaargangen 1884 en 1885 nog eenige exemplaren 
voorhanden zijn. Zoolang de voorraad strekt, worden 
zij verkrijgbaar gesteld tot de volgende prijzen, franco 
tehuis; 

In losse bladen ad ƒ 4 . 2 5 per jaargang 
Ingebonden „ „ 5.— „ „ 
Afzonderlijke nommers zijn, voorzoover voorradig, 

steeds te bekomen ad 15 cent per nommer en 25 cent 
per plaat. 

Volledige exemplaren van den jaargang 1883 zijn niet 
meer voorhanden. 

— Te Glons (nabij Luik) heeft de voor
gaande week in tegenwoordigheid van 
een aantal Hollandsche en Belgische in
genieurs, aannemers en anderen deskun
digen, de beproeving plaatsgehad van een 
nieuw graafwerktuig. door den heerD'An-
driessens vervaardigd voor de werken aan 
't Panama-kanaal. Dit werktuig verplaatst 
400 a 500 kubiek meter grond per uur. 
Het werkt bij wijze van stoombaggerma
chine. De proefneming moet op de uit-
stekendste wijze hebben voldaan. De heeren 
Van Hattum, A . van Seters en Bekker, 
mede-aannemers van het doorgravingswerk, 
behoorden onder de aanwezigen, met de 
ingenieurs, de heeren A. B. Reintjes, Van 
der Made, Hartog, de heeren Schnebbelie, 
A . van Hooff, A. Keurenaer en Van Dissel, 
ingenieurs van den Waterstaat en Smul
ders, aannemer te Utrecht. (Vad.) 

MIDDELBURG. Op daartoe gedaan ver
zoek heeft de Gemeenteraad toegestaan om 
de concessie tot aanleg van telephonische 
verbindingen in die gemeente, aan de naam-
looze vennootschap »de Middelburgschc 
Telephoonvereeniging" verleend, over te 
dragen aan de firma Ribbink, Van Bork 
& Co., te Amsterdam. 

G R O N I N G E N . Tot Voorzitter der Ver
eeniging tot verfraaiing van deze stad is 
herbenoemd de heer Jhr. Mr. W. C. A. A l -
berda van Ekenstein. Dc Vereeniging had 
in het afgeloopen jaar aan ontvangsten 
/707, aan uitgaven /595.63; zij telt 230 
leden en 32 begunstigers. 

N I J M E G E N . De heer W. C. A. Hofkamp 
hoofdopzichter der gemeentewerken, ii 
door de commissie uit den Raad voor de 
gasfabriek en waterleiding benoemd tot 
opzichter bij die inrichtingen op een jaar
wedde van / 900. Aan hem is het toe
zicht op het aanleggen van gas- en water
leidingen en de controle, zoowel van gas-
en watermeters als van de abonnementen 
voor het gebruik van water, opgedragen. 

BENOEMINGEN. 
Door volmachten van het Waterschap 

»de Lemstersluis" is benoemd tot opzichter 
bij dat Waterschap de heer J. Kuipers, 
gemeenteopzichter te Lemmer. 

— Benoemd tot leeraar in het teekenen 
te Tie l , W. Borgman, leeraar aan de school 
voor kunstnijverheid te Haarlem. 

— Tot opzichter over het dagelijksch 
onderhoud der gemeentewerken te Krom
menie is benoemd de heer K. Roes op een 
jaarwedde van / 200. 

ADVERTENTIEN. 
I E M A N D , 27 jaar, p r a k t i s c h en theore

t i sch , van goede getuigschriften voorzien, 
zag zich gaarne geplaatst als T E E K E 
N A A R . O P Z I C H T E R of O N D E R B A A S 
bjj een A r c h i t e c t of Aannemer , onver
schillig waar en aan welk werk. 

Groot salaris geen vereischte. 
Adres: bureau van dit blad, letter D. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 23"'° Februari 1886, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 

van: 
Bestek No. 437. 

H e t ver lengen v a n het tweede 
spoor , het verplaatsen v a n de 
perrons en het m a k e n van daar
mede i n ve rband staande wer
k e n , op de halte Windeshe im. 

R a m i n g ƒ 2982. 
De besteding geschiedt volgens | SI van 

het Bestek. 
Het Bestek ligt van den Februari 1886 

ter lezing aan het Centraalbureau bij de Mo-
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur W. J . K L E R K DE REUS t« 
Mep/tel en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (Afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van ƒ 0 . 6 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 18 d '° Februari ISSü, tenl0.30ure des 
voormiddags. 

Utrecht, den V— Februari 1880. 
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M e n v e r l a n g t , 
liefst om te huis te bewerken, een 

vlug en geoefend Teekenaaf 
om eenige perspectief- en vogel-
vhicht-perspectiefteekeiiiiigen te 
vervaardigen voor een Tentoon
stelling. 

Adres met franco brieven, motto 
perspectief, aan den Boekhandelaar 
J O H . G . S T E M L E R C Z N . , Haarlem-
lemmerstraat, Amsterdam. 

I n e e n e F a b r i e k 
wordt g e v r a a g d , tot het besturen 
der werkzaamheden en het houden 
van opzicht een f l ink P e r s o o n , be
kend met Fab r i ekswezen o f B o u w 
kunde. Z i j , d ie hunne op le id ing aan 
eene I!i.jks Hooge re B u r g e r s c h o o l ge
noten hebben, z u l l e n de voo rkeu r 
genieten. Franco b r i even , met op
gaaf van ouderdom, worden inge
wacht onder lett. K B 790, Niiuws 

ran de» Dag, Amsterdam. 

Koninklijke Xcderlaiidsrlie 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag den 25 Februari 1886, des na

middags ten 2 ure, zal, ten kantore der Maat
schappij te Apeldoorn, worden aanbesteed: 

B e s t e k I S " . 1 1 . 
H e t m a k e n v a n Gebouwen en ver

dere in r i ch t ingen voor den L o -
caalspoorweg Apeldoorn—Hat-
tem. 
(Bedrag der begrooting / 39850.) 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving, volgens !j ItO van het Bestek. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter 
inzage ten kantore der Maatschappij te Apel

doorn en zjjn aldaar tegen betaling van f 5.— 
per stel te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Hoofdingenieur-Directeur K. H . V A N B R E -
DEEODÈ en den Heer Sectie -ingenieur C. A. 
BE8D2E, beiden te Apeldoorn. 

Aanwjjzing op het terrein zal worden ge-1 
'laan op Donderdag den 18 Februari 1886, 
en wel te Vaasien des voormiddags ten 10 
uur: te Ernst des voormiddags ten 11 uur; 
w Kpe des middags ten \2 uur; te lieerde 
des namiddags ten 1", uur; te Wapenveld 
des namiddags ten 2'/. uur cn te Hattem 
des namiddags ten 3", uur. 

Bijeenkomst van gegadigden aan het lo- ' 
kaal der Maatschappij te Apeldoorn des voor-1 
middags '.( uur. 

De Commissie van lieheer. 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Zaterdag 13 Februari 1886 zul, door het 

Koninklijk Zoölogisch Genootschap Xatura 

Artin Magislra, te Amsterdam, in het Café 

Panorama, worden Aanbesteed: 
H e t B o u w e n v a n een E T I I N O -

G R A P I S C H M U S E U M op het 
G e b o u w „ D e V o l h a r d i n g , " met 
de Leveran t i e v a n aUe Mate r i 
alen en Arbe ids loonen . 

Het Bestek met 2 Teekeningen is ad ƒ 2.00 
Per stel te verkrjjgen ter Stoomdrukkerij van 
KOELOFEZEN & HüBNER, N . Z. Voor
burgwal. 

Inlichtingen geeft do Ingenieur-Architect 
A. L. V A N GENDT. 

BURGEMEESTER en AVETH0UDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 15 Februari 
1886, des middags te 12 uur, op het Raad
huis in het openbaar aanbesteden: 

a. H e t ve rbouwen van de Open
bare Lagere Schoo l der l e K la s se 
N° . 3, aan de Loo ie r sg rach t ; 

b. H e t m a k e n v a n e e n Gebouwtje , 
inger ich t tot het ontsmetten v a n 
besmette goederen; H e t m a k e n 
v a n een Verbrand ingsoven , be i 
den op het t e r re in van het Cen-
traal-pompstat ion, aan de Kos t -
ver lo ren W e t e r i n g . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ 1.25 voor de sub a (met 
een teekening) en van /1.90 voor de sub b 
(met 2 teekeningen) genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den StadsArchitect, Raadhuis Kamer 
No. 101, des ochtends van 10—12 uur. 

Hurgemeester en. Wethouder* voorn., 

V A N TIENHOVEN, 
De Secretaris, 

A. v. n. ELST Az . , /. v. 
Amsterdam, 2 Febr. 1S80. 

AAIBESTEIMGL 
Op Donderdag II Februari 1886 zal door den 

Ingenieur-Architect A. L . V A N G E N D T , 
namens zjjn Principaal, in het American Ho

tel, te Amsterdam, worden aanbesteed: 
H e t B o u w e n v a n eene N I E U W E 

W E R K P L A A T S op een te r re in 
aan het Rus tenburgerpad , i n de 
gemeente N i e u w e r - A m s t e l , mot 
de leverant ie van alle Mate r i a 
l e n en Arbe ids loonen . 

Het Bestek is ad / '0 .40 te verkrjjgen ter 
Stoomdrukkerij van de Heeren ROELOFF"-
Z E N & HüBNER, op denN.Z. Voorburgwal. 

Inlichtingen geeft bovengenoemde Archi
tect. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Woensdag 17 Februari 1886, des namid

dags 2 uur, zal door het R. C. Parochiaal 
Kerkbestuur van den II. WII.I.IIIRORDUS te 
Osch, Nooedbrabani, Bisdom 's Rosch, ten 
Koffiehuize van den heer i. V A N D E N HOO
G E N aldaar, worden 

A A N B E S T E E D : 
H e t bouwen v a n een Congrega

t iegebouw met K a p e l en aan-
hoorende W e r k e n , en het ma
k e n van een aanbouw aan de 
Pastor ie a ldaar , met bij l eve r ing 
van a l le l e v e r a n t i ë n , t ranspor
t en , arbeidsloonen enz. 

Bestek en Teekeningen liggen ter inzage 
van af Woensdag 3 F e b r u a r i e. k . , in 
't Lokaal van Aanbesteding, terwjjl het Be
stek van af dien dag te verkrjjgen is aan 
ƒ1.25 per exemplaar ter drukkerij van J . A . 
A C K E T , te Osch. 

Aanwjjzing in loco op Woensdag 10 Fe
bruari e. k., des morgens ten 11 ure. 

Inlichtingen geeft H . R. HENDRIKS, 
Bouwkundige te Osch. 

DE LI^T&CÏe^ 
Huilt rilmn. 

PARKETVLOEREN en WANDTEGELS: 
V I L L E R O Y & B O C H , 

B O C H F R È R E S . 
MOTTON HOLLIXS & Cie . 

Trottoir-IJzersteen en Cementtegels. 
Groote voorraden. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere «/of 
niet tropische producten; 

Rollende ea ExpasseeKaèe Sietiioveiikappen, 
GEBOUWEN in Scherphoek n tui andere Ui«»ijMo, 

,"'iuv in ijzer ni jjzer M I hout if steen. 
VAN DER LINDEN & C"., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar , 

(•alfaiilfieerlng «p l.oon 

MAGAZIJN 
v o o r 

van TEEKENBEHOEFTEN 
j B o u w k u n d i g e n . 

van Th. J. DOBBE en ZOON 
te UTRECHT, Voorstraat H 502 en 503. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

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

T E 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

TRA0E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

V4L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorsclivloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Mout vloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 8, Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C .OZN . , Beekstraat F . 02, te Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 
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A a n b e s t e d i n g . 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Dinsdag 9 Fe
bruari 1886, 's voormiddag* L l ' / i «ar, in het 
openbaar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

1°. H e t O N D E R H O U D der bestra
t ingen gedurende het jaar 1886. 

2°. H e t , leveren van 20500 s tuks 
G R E S K E I E N van de Ourthe. 

Bestekken inet gezegeld inschrijvingsbiljet 
verkrijgbaar ter Secretarie, tegen betaling 
van J 0.60 per stuk. 

H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS n WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEEE-EIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

AMSTERDAM. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen, Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilverenen Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV'. 3 3 0 , 

A M S T E R D A M . 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, eaz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

N i e u w F a b r i k a a t 

NAGEPERSTE WAALSTEENEN, 
o» de Internationale Tentoonstelling, 

t e A M T W B B P K M ( I S S 5 ) 
bekroond met de Gouden M e d a i l l e 

Deze Steenen zijn vo lmaak t zuiver van 
vorm, p r a c h t i g van kleur en zeer weinig 
poreus. 

De oppervlakte is bezand en daardoor bljjft 
het karakter onzer Nederlandsche Waalstee-
nen behouden. 

De afmetingen zijn 21.8 X 10.7 X 5.95. 
De jaarljjksche productie is pl . m. vjjf mil-

lioen. 
Op aanvrage worden gaarne monsters met 

prijsopgaaf gezonden. 
F R . V A N D E L O O S R . , 

te B EMM E L , by Njjmegen. 

Als Vertegenwoordigers van de verschillende fabrieken recommandeeren wjj 

K Ü R K S T E E N , 
het lichtste Bouwmateriaal dat er bestaat (ongeveer 7 maal lichter dan baksteen) ei 

u i tmun tend geschikt voor: 

O P V U L L I N G V A N H O L L E M U R E N , 
Vervaardiging van droge Wanden, 

het beste Isoleer-middel voor Stoomketels, Stoompijpen, Daken enz. enz. 

TROTTÖÏRTEGELS 
en V L O E R S T E E M E N in verschillende Vormen, Kleuren en Afmetingen; het 

sterkste en goedkoopste mate r iaa l , dat in den Handel is. 

R O L L U I K E N 
van Staal en H o u t , zelfrollend en met drijfwerk. 

I J Z E R E K T S O H U I F D B U R B N . 

G E G O L F D I J Z E R B L I K 
v o o r D A K E N , B R U G G E N , D E K K E N e n z . 

C o m p l e e t e I J z e r e n D a k e n e n G e h o u w e n enz. 
E. & P. ROTTSIEPER, te Ronsdorf (Rijnpruisen). 

Referentiën bjj: de Hollandsche IJzeren Spoorweg-.\Ijj.; Rotterdamsche Tramweg-Mij.; 
de Heeren Architecten W. t'. METZELAAR te 's-lla,,e, M. A. DE ZWART te Voorburg, 

J . SCHOTEL te Rotterdam, .1. A. VAN DER KLÓES te Delft, .T. C. V A N WIJK te 
Rotterdam, JACQUES LEI.IH te Haarlem, Stearinekaarsenfabriek Gouda, enz. enz. 
Agenten gevraagd. (EEREDIPLOMA TE AMSTERDAM 1883.) Men vrage Prospectus eni. 

B E C K E l i & B C M H K G H . - A R N H E M . 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
I en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

Geëmaüleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

W E R K T U I G E N . 

Bekroond: 
D u s s e l d o r p 1880. 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

JOH ANN ODORICO, Frankfort a/M. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

F A B R I E K V A N 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
O i > t i « ' i i < - l i t 1 8 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

PIIOTOLITIIOÜRAPIIIE, PIIOTIIZIMMIPHIE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor PliaUllthagraphie, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l*li<>tu/.lni<>-
fraphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Méréatype-lnrlrlitlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

Or. J . T H I E M E . 

Gedrukt bjj ö. W. van der Wiel & O . , te Arnhem. 

E E N - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N°. 7. Z A T E R D A G 13 F E B R U A R I 1886. 

R C H I T E C T V R A e t ! 0 3 M I C I T I A 

Redacteur-Uitgever V. \V. V A X G E N P T IGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertuntiën: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architeetura et Amicitia JAN SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MKVJES en A. W. WKISSMAN. 
Stukken, deze Redactie bel re tiende, te adresseeren aan den Heer 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

T H . G. S T R E N G E R S , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

AMMLi 
' ABONNEMENT / 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden pet jaar, bij 
I vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
1 ƒ 7.50 en Ncderlandsch-Indil' f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

ADVERTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
: cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

AFZONDERLIJKE NOMMKKS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
'en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De OtMithtT te 

Arnhem en bij den Hoofd-C'orrespondent JOH. I». S T E M I . K R C'ZS., Boek
handelaar te Amsterdam. 

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

1 °. De 858ste .vergadering zal plaatshebben op Woens
dag 17 Februari a. s., des avonds te 8 uren, in het 
American Hotel. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Ballotage van den heer R. Mentz; 
c. Bijdrage van den heer Jan Springer; 
d. Kunstbeschouwing; 
e. Uitschrijven eener prijsvraag. 

2 ° . De antwoorden, ingekomen op de uitgeschre
ven prijsvraag „Een Protestantsche Dorpskerk", zijn 
in het Genootschapslokaal geëxposeerd. 

3". Het adres van den Penningmeester, den heer 
F. J . Bremmer Hzn. , is Prinsengracht 744. 

De financieele zaken, loopende over het jaar 1885, 
worden nog door den vorigen Penningmeester, den heer 
E. Damen, beheerd. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

Th. G . Strengers. 

(A. et A.) D E R E N A I S S A N C E I N D U I T S C H L A N D . 
D O O R 

C. B . P O S T H U M U S M E Y J E S . 

(Vervolg en slot van pag. 43.) 
Met de behandeling van ons onderwerp zijn wij 

genaderd tot 
5°. De lichtopeningen. 
De behandeling der lichtopeningen vertoont ook een 

merkwaardige vermenging van Gothische vormen met 
den nieuwgeboren stijl. 

Behalve de nog volkomen Gothische spitsboogven
sters aan kerkelijke gebouwen, als de kapel te Lieben-
stein en de kerk te Freudenstadt, zoowel als de ge
broken bogen, gelijk bijv. aan den erker van het slot 
te Torgau, treft men rondbogen, vlakke bogen en 
horizontale afdekkingen der lichtopeningen aan. Ook 
hier zijn in den beginne de middeleeuwsche vormen, 
het afschuinen en afbiljoenen met profielen zeer me
nigvuldig, bijv. aan verschillende topgevels te Hei l -
bronn en Neurenberg, en eveneens met nog sterker 

Gothische vormen aan het^Tuchcrsche landhuis te Neu
renberg. 

Omlijstingen met architraafprofielen volgens antieke 
opvatting, omgeven door pilasters en bekroond met 
een hoofdgestel, komen talrijk voor. 

Meestentijds zijn de lichtopeningen niet verdeeld, 
zoodat de gedurende dit gansche tijdvak toegepaste 
ronde, in lood gevatte ruitjes slechts in houten ramen 
worden besloten. Bij belangrijke bouwwerken wordt 
echter de lichtopening door een steenen middenstijl 
verdeeld en deze dan als herme of karyatide behandeld, 
zooals aan den Otto-Heinrichsbouw van het Heidel-
berger Slot, of met pilasters op verschillende wijze be
werkt, zooals aan den Friedrichsbouw van hetzelfde 
monument en aan het slot te Gottesau. De friezen 
boven deze vensters worden dan met rijk ornement 
overdekt en boven het lijstwerk een plastische, vrije 
bekroning (Otto-Heinrichsbouw) of een eenvoudiger, 
maar daarom niet minder fraaie, frontonbekroning 
(Friedrichsbouw) aangebracht. 

Somtijds werden ook kruiskozijnen toegepast, waar
van de steenen posten en stijlen geprofileerd werden, 
zooals aan het Raadhuis te Mühlhausen, het Tuighuis 
te Danzig, te Hameln en Lubeck, welk laatste een 
fraai voorbeeld is van kruiskozijnen met omlijsting en 
bekroning. 

Kruiskozijnen komen echter niet veelvuldig voor; 
als oorzaak hiervan is voorzeker de steeds geringe ver
diepinghoogte , die een dergelijke verdeeling der licht
openingen niet bevorderde. Ook werden de licht
openingen tot drielichten gegroepeerd, waarvan dan 
de middenopening somtijds hooger werd dan de beide 
zijopeningen en vlak of boogvormig werd afgedekt; 
voorbeelden van deze soort zijn aan het Raadhuis te 
Mühlhausen en aan de Spieszhof te Bazel. 

6°. Het ornement. 
Het ornement der Duitsche Renaissance is op verre 

na niet op ééne lijn te stellen met dat der Italianen. 
In het plantenornement bleef de Gothische overlevering 
voor de motieven en voor de compositie in vele opzich
ten een zoodanigen invloed uitoefenen, dat men in den 
geest der Italianen nooit geheel is kunnen doordringen. 

De arabesken bestaan uit bladwerk, dat met zijn 
grove omtrekken, zijn flauw relief, in verband met de 
stroeve teekening en de slepende beweging der ranken f 

\° 
\9* 
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en stengels, aan het ornement een karakter van een
tonigheid en overlading verleent, dat met de zuivere 
vormen der Italianen een sterk contrast vormt. 

Tegen het einde der X V I e eeuw werd dit planten-
ornement geheel verdrongen door een nieuwe wijze van 
versieren. Een veelzijdige toepassing werd thans ge
maakt van cartouches en maskers, en een zeer karakte
ristiek motief werden de nabootsingen van ijzerbeslag, 
die, aan de in dien tijd zeer ontwikkelde kunstsme
derij ontleend, over alle onderdeden der ordonnantie 
werden aangebracht. 

Een decoratief karakter dragen de in dien geest be
handelde vlakorncmcnten , die, in de gedaante van kun
stige lijnfiguren en sierlijke kronkelende bandslingerin
gen met en zonder bladmotieven, als friezen en pa-
neclvullingen voor versiering van sluitsteenen en blok
werk, cn voor omlijstingen van ramen en deuren een 
uitgebreide toepassing vinden. Ook dit ornement draagt, 
door de nabootsing van klinknagels, spijkerkoppen en 
rosettcn, de onmiskenbare teekenen der ijzertcchniek, 
terwijl aan de bladmotieven de oostersche invloed is 
waar te nemen. 

Bij deze verschillende wijzen van versiering moeten nog 
worden genoemd de zoogenaamde intarsia, een uit 
Italië overgenomen manier van toepassing van vlakor-
nement, die op meubels en houtwerk werd aangebracht 
en aan de Moorsche damasceering van wapens doet 
denken. 

De fraaiste vormen van ornement treft men in deze 
kunstperiode aan op de grafmonumenten enz., waar
aan zij zeer rijk is. Dat hier Italiaansche hulp is in
geroepen, is duidelijk te bespeuren uit de meer of 
mindere mate van zuiverheid in compositie en uitvoe
ring, en aan de fijnheid van vormen. 

De profileering der Duitsche Renaissance is over 
het algemeen niet fraai, doch maakt een plompen in
druk. De verhoudingen van lijsten en hoofdgestellen 
zijn nu eens zeer gedrukt en plat, en dan weer bui
tensporig rijzig. 

7". De gcvclcompositie. 
Meer nog dan in het ornement, is de Duitsche Re- I 

naissancc eigenaardig in de compositie harer gevels. 
In Italië overheerscht de horizontale lijn den geheelen 

gevel. Krachtige lijstwerken verdoelen de verdiepin
gen en de gevel wordt door een rijke kroonlijst afge
sloten. Daarentegen treden de verticale lijnen slechts 
in geringe mate op den voorgrond en zelfs, waar zij 
later door de toepassing van kolommen en pilasters 
krachtiger spreken, worden zij, door een daarmede 
evenredige verzwaring der horizontale lijsten, weder 
tot haar ondergeschikt karakter teruggebracht. Breed 
en forsch vertoonen zich de massa's der paleizen aan 
het oog en in de eenvoudige woonhuizen bemerkt men 
een streven om den paleisbouw na te bootsen. Niet 
het silhouet bekoort, maar slechts de massa imponeert. 
Frankrijk neemt deze hoofdelementen der compositie 
van de Italianen over, behoudt de horizontale lijstaf-
sluiting van den gevel en versterkt deze nog door ba
lustrades , doch toont meer liefde voor de verticale lijn, 
door het aanbrengen van talrijke torens, hooge daken, 
paviljoens, dakkapellen enz. 

Geheel anders is het in Duitschland. De gevels 
herinneren hier aan de vormen van het middeleeuwsche 
woonhuis. Hoog en smal, slechts door zeer lichte 
lijstwerken gebroken en veelal bekroond met topgevels, 
wil de Duitsche Renaissance juist de verticale lijn laten 
domineeren. 

Ook aan hare bouwwerken van grooteren omvang 
tracht zij de horizontale lijnen te breken, door midden
partijen en zijvleugels met hooge toppen te bekronen 
en met torens, erkers, uitbouwen en dakkapellen haar 

I gevels en daken te versieren. In den aanvang heerscht 
I nog het middeleeuwsche beginsel van groote, rustige 
I muurvlakken, slechts door vensters gebroken. Weldra 
I worden echter de klassieke vormen toegepast, ofschoon 
j steeds in gedrukte verhoudingen, wat aan de lage ver-
j diepingen is te wijten. Pilasters van Ionische, Dorische 
\ en Korinthische vormen werden op zeer willekeurige 
! wijze boven en neven elkander geplaatst. 

8". De topgevels. Een groote aantrekkelijkheid 
! wordt aan de meeste gevels van dit kunsttijdvak ver

leend door de hooge topgevels, die in groote verschei
denheid en rijkdom van vormen aan vele gebouwen 
zijn aangebracht en een zeer kenmerkend onderdeel der 
X V I e - en XVIIe-eeuwsche Duitsche bouwwijze zijn. 

Deze toppen werden veelal bekleed met pilasters, 
door lijsten in verschillende verdiepingen verdeeld en 
met voluten, hoornvormige krullen en andere fantas
tische vormen omgeven, waarbij weder de nabootsing 
van metaalbeslag een groote rol speelt. Op de hoe
ken werden in navolging van de Gothische fialen, 
obelisken of bol- en vaasvormige figuren geplaatst. De 
bovenste bekroning werd gevormd door een plasti
sche versiering met voluten en obelisken enz. of door 
geheel tabernakelvormige topjes met frontons, die al of 
niet afgebroken en bekroond waren door verschillende 
eindigingsvormen. Talloos zijn de toepassingen der 
topgevels, die een lievelingsmotief der X V I e - en 
XVIIe-eeuwschc bouwmeesters waren. 

Is bij grootere gebouwen , zooals raadhuizen enz., 
de lange zijde aan de straat gelegen, dan werd de ge
vel met eenige kleinere topjes versierd, terwijl het 
overigens zichtbare dakvlak door tal van houten, met 
leien en lood beklccde dakkapellen werd verlevendigd. 

Onder tal van topgevels. die uitmunten door sierlijk
heid en oorspronkelijkheid noemen wij slechts die 
van het Pellershuis te Neurenberg, het Raadhuis te 
Gernsbach, het Lusthuis te Stuttgart, het Slot te Hei
delberg, het Raadhuis te Bremen, het Rattenvangers
huis en het Hochzeitshuis te Hameln, het Leibnitz-
huis te Hanover, het Gewandhuis te Brunswijk, de 
Hamelscheburg, het Vorstenhuis te Leipzig, enz. 

In alle gevels blijven de lijstwerken zeer eenvoudig 
en weinig domineerend. De Duitsche Renaissance 
vertoont nergens de prachtige kroonlijsten, zooals de 
Italiaansche aan hare monumenten en paleizen te Flo
rence , Sienna en Rome, noch de groote rijkdom der 
Fransche aan hare kasteelen te Blois , Chambord en 
andere. 

9 0 . De erkers. Niet weinig wordt het karakter
volle der gevels verhoogd door het aanbrengen van 
erkers, die bij de meeste gebouwen de geheele com
positie beheerschen en waarin de geest en de kunst
ontwikkeling van dezen tijd in al haar eigenaardig 
schoon wordt uitgedrukt. 

Meestentijds in het midden, rechthoekig op den ge
vel geplaatst, wordt de erker ook somtijds onsymme
trisch tegen den gevel aangebracht, waarvan een zeer 
fraai voorbeeld aan het bekende Leibnitzhuis te Ha
nover te zien is, waar tegen een gevel van weinig 
kunstwaarde een erker is geplaatst, die een juweeltje 
van de Duitsche Renaissance is. 

De erkers worden gedragen door een Gothisch rib
gewelf, zooals aan een huis te Bamberg, het Raad
huis te Halberstadt, en een huis in de Hainstraat te 
Leipzig, of door een of meer tegen het gevelvlak ge
plaatste of vrijstaande kolommen of pijlers, zooals aan 
huizen te Rothcnburg , Dresden, Görlitz , Ensisheim 
en aan het Slot te Torgau, ofwel zij rusten op meer 
of minder rijkbewerkt lijstwerk, dat uit den gevel voor
uittreedt cn rijk gebeeldhouwd werd. 

Nog een variatie is het aanbrengen van erkers op 
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twee of meer consoles, zooals aan het Slot te Hamel
scheburg , het Raadhuis te Gondersheim , te Lubeck, 
Colmar en Görlitz, het Pellersche huis te Neurenberg enz. 

Veeltijds werden ook erkers aangebracht op de hoe
ken van gebouwen en dan overhoeksch geplaatst, en 
van rechthoekigen , veelhoekigen of ronden grondvorm. 
Deze hoek-erkers, met geestige, gebogen daklijnen be
kroond , geven een zeer sierlijken indruk en verhoogen 
het silhouet van menig gebouw, zooals aan verschil
lende huizen te Colmar, aan het Furstenhaus te Leip
zig , het Raadhuis te Gernsbach, te Rothenburg enz. 

10". De bouwstoffen. Een zeer belangrijke invloed 
op het karakter van alle bouwwerken wordt steeds 
uitgeoefend door de bouwstoffen, waarvan zij zijn op
getrokken. 

In de Duitsche Renaissance worden niet zelden ge
vels aangetroffen, die geheel van regelmatig behakte 
bergsteen zijn samengesteld, en wel voornamelijk in die 
gewesten, waar men over een deugdzaam en goedkoop 
materiaal beschikte Meestentijds echter werd gehou
wen steen slechts gebezigd tot bekleeding der vensters 
en deuren , en de samenstelling van erkers , gaanderijen, 
balkons, lijsten, kolommen enz., terwijl het vlakke 
werk, uit onbehakte breuksteen saamgesteld, dikwerf 
werd gepleisterd. 

Enkele gevels werden van baksteen opgetrokken en 
gepleisterd, en de constructieve deelen, als portalen, 
vensteromlijstingen, lijsten , friezen en alle ornementale 
deelen gemaakt van gebakken klei , een soort terra
cotta. Een prachtstuk van deze soort is het Vorsten
huis te Wismar. De hoofdverdienste van dezen gevel 
bestaat in het vlakornement en de bekleeding der pi
lasters, raamstijlen en bogen met fijn lofwerk van 
goede vormen. Ook de talrijk in de friezen aange
brachte portret-medaillons munten uit door scherpte 
en fijnheid; daarentegen hebben de karyatiden en her
men om de ramen en het portaal slechte barok-vormen. 

In de noordelijke handelssteden werden in navolging 
van de Nederlandsche Renaissance, die toen door Hol 
land's uitgebreide handelsgemeenschap niet alleen in 
Noord-Duitschland, maar ook in Engeland en Dene
marken toepassing vond , de gevels uit baksteen op
getrokken , schoon bewerkt en werd bergsteen voor de 
constructieve deelen, als banden, blokken , sluitstee
nen enz. aangewend. Schoone voorbeelden zijn hiervan 
het Tuighuis te Danzig, eenige huizen te Keulen, enz. 

11 °. De vakwerkbouw. 
Niet minder belangrijk is de echt Duitsche behan

deling der gevels in den zoogenaamden vakwerkbouw. 
Over geheel Duitschland verspreid, werd deze natuur
lijk het meest toegepast in de bergstreken, waar over
vloed van hout aanwezig is. De schoonste voorbeelden 
zijn hiervan nog aanwezig in Noord-Duitschland, Ne-
der-Saksen, Thüringen, in den Harz en langs den Rijn. 

In Brunswijk, Hildesheim, Heidelberg, Goslar, 
Eppingen, Frankfort, Stuttgart, Hal l en Halberstadt 
wekken deze zoo origineele en karaktervolle geveltjes 
terecht de groote belangstelling van kunstenaar en leek. 
Gothische en Renaissance vormen zijn op geestige 
wijze bijeengebracht en worden door meestal grof, 
decoratief behandeld beeldhouwwerk getooid. 

Bij de gebouwen in vakwerk is gewoonlijk de be
nedenverdieping uit breuksteen of behakte bergsteen 
saamgesteld, waarboven op krachtige, dikwerf zeer 
fraaie steenen consoles of op uitstekende, eveneens als 
consoles bewerkte koppen der balken, de verdere ver
diepingen , steeds overhangende, zijn opgetrokken. 

Tusschen de balkkoppen, die den overgang vormen 
van den voorsprong van de eene verdieping voor de 
andere, zijn kunstig gesneden balken aangebracht, 
die op hun beurt weder onderling tot koppeling en 

steun dienen voor het houten raamwerk van stijlen 
en regels, schoren en kruizen, waarvan de open vak
ken met metselwerk worden gevuld, dat nu eens ge
voegd en dan weder gepleisterd wordt aangetroffen. 

Zelfs is er in sommige dezer gevels een streven te 
bespeuren, om steen-architectuur na te bootsen en de 
constructieve deelen te behandelen als pilasters, karya
tiden enz. Een merkwaardig voorbeeld hiervan is het 
Salzhuis te Frankfort a /M. , waar alleen aan de sterke 
overkraging der verdiepingen de houtbouw is te herken
nen , maar alle vormen overigens op steenbouw wijzen. 
Niet weinig wordt het schilderachtig effect dezer gevels 
verhoogd door de zware, overhangende daken en goot-
lijsten. Een niet menigvuldig, slechts in Zuid-Duitsch-
land toegepaste .versiering, was de gevels , in navolging 
der Italianen, te beschilderen of met sgraffito te be
werken. Slechts enkele voorbeelden zijn hiervan nog 
overgebleven. De gevels werden dan geheel vlak be
pleisterd en een architectonische compositie met kolom
men , lijsten en nissen met figuren enz., in schilder
werk erop aangebracht. Een der beste voorbeelden 
hiervan is het Raadhuis te Mühlhausen. Ook bestaan 
er nog overblijfselen van aan een gevel te Colmar, aan 
dien van het „Haus zum Ritter" te Schaffhausen, door 
Tobias Stimmer beschilderd in 1570, aan verschillende 
huizen te Stein a/d Rijn , Augsburg, U l m , Bazel en 
Lucern , waar de beroemde Hans Holbein verschillende 
gevels beschilderde en daarop geheele allegorische voor
stellingen, uit de fabelleer enz. in rijke polychromie 
uitvoerde. Ook sgraffito-versieringen werden menig
vuldig toegepast en zelfs enkele in vakwerkbouw uit
gevoerde gevels vertoonen hiervan nog duidelijke sporen. 

Na de beschouwing der verschillende onderdeden 
dezer zoo bij uitstek karaktervolle uiting van dc kunst 
op Duitschen grond, wensch ik ten slotte een kort over
zicht te geven van de inrichting: 

1". der kasteelen en sloten; 
2U. der woonhuizen; 
3°. der openbare gebouwen en 
4". der kerkgebouwen. 
I". De vorstelijke paleizen en kasteelen waren in 

tegenstelling der in dien tijd in Italië heerschendc 
klassieke distributie nog geheel onder den invloed van 
de Gothische burchten en werden saamgesteld uit meer
dere gebouwen, die, rondom een meestal onregelmatige 
binnenplaats gerangschikt, met torens en open trappen
huizen verbonden en door grachten en wallen omslo
ten werden. Deze bouwwerken maakten een bijzonder 
schilderachtigen indruk door hun onregelmatigen aanleg. 

Tegen het einde der X V I e eeuw verkregen zij door 
den meer en meer doordringenden Italiaanschen geest 
een minder krijgshaftig karakter. Grachten en wallen 
en de zware torens verdwenen en werden vervangen 
door sierlijke hoektorentjes, paviljoens, topgevels, dak
kapellen, erkers enz. De indeeling werd thans regel
matiger, de verschillende onderdeden om een of meer 
rechthoekige binnenplaatsen gegroepeerd en deze met 
bijzondere voorliefde behandeld. Prachtige arcades, 
gaanderijen vormende, werden langs de gevels rondom 
op alle verdiepingen aangebracht; de verschillende 
vertrekken werden daardoor onderling verbonden. 
Schoone voorbeelden van deze binnenplaatsen zijn aan 
het oude Slot te Stuttgart, waarvan wij reeds vroe
ger de krachtige kolommen bespraken , aan het Slot te 
Plassenburg, Dresden, aan het Rittersche Palast te 
Lucern, aan het Slot Hartenfels te Torgau, te Oels, 
te Landshut enz. 

Het zwaartepunt van den geheelen aanleg was, evenals 
in de middeleeuwsche sloten, nog steeds gelegen in de 
ridderzaal, waarneven de slotkapel was aangebracht. 
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De trappen waren steeds spiltrappen en over het alge
meen zeer rijk met beeldhouwwerk versierd, zooals aan 
het Slot te Mcrgentheim en te Göppingen. Zij waren 
geplaatst in de hoeken van den slottuin, in voorsprin
gende ronde of veelhoekige torens, welke echter niet die 
schoonheid bereiken, die de Fransche Renaissance en
kelen barer (raptorens, zooals in de kasteelen te Cham-
bord en te Blois, wist te geven, doch waarvan niette
min enkele zeer schoone voorbeelden, rijk aan pilas
ters, gebeeldhouwde friezen en keurige details, zijn be
waard gebleven, 0. a. aan het Koninklijke Slot te 
Dresden en aan het Slot Hartenfels te Torgau. 

2". Het woonhuis der Duitsche Renaissance biedt, 
wat de distributie betreft, weinig belangrijks aan. Van 
de meestal diepe erven werd doorgaans een gedeelte 
voor binnenplaats bestemd, dat het voorhuis met het 
achterhuis verbond en door een doorrit met de straat 
gemeenschap had. Houten of steenen gaanderijen wer
den ook op deze binnenplaatsen langs een of meer der 
zijden aangebracht en gaven, op zeer schilderachtige 
wijze behandeld , het geheel een ongemeen cachet. 

In de eerste tijden in Gothischen geest opgetrok
ken , zooals in het Beijersche Hof en het Krafftsche Huis 
te Neurenberg, waar voornamelijk de balustrades uit 
laat-Gothisch maaswerk zijn saamgesteld, werden later 
de prachtige Renaissance juweeltjes gebouwd, die 
nog tot op den huidigen dag worden bewonderd in 
het Pellersche Huis te Neurenberg, in het Thon Ditt-
mer Huis te Regensburg, in een huis op de Egidien-
plaats te Neurenberg, in de Tetzelgasse, Adlergasse 9, 
Tucherstrasse 21 en vele andere, in de Wolfartgasse 
te Würzburg cn in de Hirschstrasse te Ulm. 

In de meeste gevallen blijven deze Duitsche binnen
plaatsen smal en eng en bereiken nimmer het grootsche 
der cours in dc Italiaansche Paleizen, doch wat hun aan 
architectonisch karakter mag ontbreken , wordt ruim
schoots vergoed door hooge sierlijkheid en groote 
oorspronkelijkheid. 

3". Onder de openbare gehouwen bekleeden de Raad
huizen de voornaamste plaats. In de distributie werden 
zij in den beginne ook weder geïnfluenceerd door de 
middeleeuwsche traditiën. De bestemming van Ge
meentehuis werd uitgedrukt door de van ouds gebrui
kelijke portieken of Lauben, die in de gedaante van 
zuilen- of pijlerarcades nu eens, zooals te Neurenberg, 
te Keulen, Heilbronn, Bremen, Lohr , Schweinfurt en 
Rothenburg vóór den gevel uitspringen en dan weder 
zooals te Lübeck, Neisse enz. in de benedenverdieping 
zijn ingebouwd. Daar bij de eenvoudige administratie 
dier tijden niet vele bureau's vereischt werden, bestaan 
de meeste Raadhuizen slechts uit eenige groote en 
kleine zalen. 

De benedenverdieping had in den regel een on
dergeschikte beteekenis, terwijl de bovenverdieping 
hoofdzakelijk door de groote hoofd- of feestzaal werd 
ingenomen, om welke zaal de overige lokalen zijn ge
groepeerd. 

De trappen werden gewoonlijk in tegen den gevel 
uitgebouwde torens aangelegd en waren wenteltrappen; 
eerst in latere periodes werden bordestrappen aange
bracht, die in het gebouw gelegen waren, zooals in 
de Raadhuizen te Neurenberg en te Augsburg, alwaar 
de middeleeuwsche vormen geheel zijn verdwenen. 

Een groot sieraad van de Raadhuizen der X V I e 
eeuw waren de fraaie torens, die, in tegenstelling 
met de slanke spitsen der Gothiek, werden bekroond 
met gebogen daken, somtijds twee en drie verdie
pingen hoog, afgewisseld en gedragen door open ar
cades. Vele dezer torenspitsen zijn van een zeer 
schilderachtig silhouet en hebben veel overeenkomst 
met de fraaie Nederlandsche Renaissance torens. Een 

treffend voorbeeld van deze gelijkvormigheid is de toren 
van het Raadhuis te Danzig, een zeldzaam schoon 
product van dezen kunstvollen tijd. Dak- en erker-
torentjes verhoogden verder in niet geringe mate het 
effect dezer gebouwen. 

Van de andere openbare gebouwen, die tot zeer 
uiteenloopende doeleinden werden opgericht en in be
langrijke monumenten nog heden zijn vertegenwoordigd, 
komen voornamelijk in aanmerking: de gifdehuizen te 
Hildesheim en Munster, het prachtige Gewandhaus 
te Brunswijk, die te Bremen en te Bazel; de Slacht
huizen en Vleeschhallen te Augsburg, Neurenberg en 
te Heilbronn; de Stadswaag te Bremen; het Tuighuis 
te Danzig, Augsburg, Giessen en Keulen; voorts 
de universiteitsgebouwen te Freiburg, Mainz en Würz
burg, en de gymnasia te Brunswijk , Rothenburg, Brieg 
en Coburg, benevens verschillende regeeringsgebou-
wen als ambtshuizen, kanselarijen enz., reeds vroeger 
genoemd 

4". De kerkgebouwen. Op het gebied der gewijde 
bouwkunst zijn de monumenten, in den stijl der Duit
sche Renaissance opgetrokken , zeer schaarsch Even
als in Frankrijk blijft ook in Duitschland tot diep in 
de X V I " eeuw de Gothiek bij den kerkbouw over-
heerschend. Eerst in de tweede helft der X V I e eeuw 
dringen langzamerhand de vormen van dc nieuwe kunst
richting ook tot in de kerkgebouwen door, maar blijven 
meestentijds vermengd met Gothische motieven. 

Een bij uitnemendheid belangrijke schepping in 
Renaissancen geest is de kerk St. Michael te München 
(1582—1597). Wij noemen voorts de Universiteitskerk 
te Würzburg , de Drieëenigheidskerk te Regensburg 
(1627—1631,) de Mariakerk te Wolfenbuttel (1608 be
gonnen) , een merkwaardige vermenging van Gothiek 
met zuivere Renaissance vormen, de Kloosterkerk te 
Fulda, de Slotkapel te Licbenstein bij Heilbronn (1590) 
en eindelijk de Jezuïetenkerk te Coblentz (1609—1617) 
en te Keulen (1621—1629). 

Met deze chronologische opsomming moet ik mijn 
beschouwingen eindigen. Gaarne had ik nog van de 
verschillende , thans slechts vluchtig aangestipte bouw
werken meerdere bijzonderheden medegedeeld, en was 
ik met mijn geduldigen lezer doorgedrongen in de 
schoone interieurs dezer kunstperiode, om daarbij de 
karaktervolle meubels, het kunstige smeedwerk en het 
eigenaardige vaatwerk nader te bestudeeren, doch het 
onderwerp is te uitgebreid om in een enkele maal te 
worden afgehandeld. 

Veel ontbreekt er voorzeker aan deze regelen, het
geen nog had moeten worden besproken, doch het lag 
niet in de bedoeling een volledige geschiedenis te leve
ren ; daarvoor zijn de verschillende uitstekende werken, 
over dit onderwerp geschreven, bestemd; mijn plan 
was slechts om een kort, zaakrijk overzicht saam te 
stellen van een kunsttijdvak, dat zulk een rijkdom van 
schoons bevat en dat nog door velen zoo weinig is 
bestudeerd. 

I N G E Z O N D E N . 

D E «WATERBOUWKUNDE". 
Uitgaaf van G E B R . V A N C I . F . E F , te 's-Gravenhage. 

Drie jaren geleden vestigde ik in het Weekblad i>De Opmer

ker" dc aandacht op de langzame verschijning van De Water-

bouwkunde, een werk, welks voltooiing binnen 3 jaren was 
toegezegd en waarvan de kosten waren geraamd op pl. m. ƒ45. 

Thans zijn sedert de verschijning van het prospectus bijna 
3 maal 3 jaren vcrloopen en zijn nog slechts enkele onderdee-
len van het werk, nl. dat der »wegen" en «beschoeiingen" 
compleet, terwijl dat der «rivieren" wellicht in dit jaar en dat 
der «bruggen" in het volgend jaar zal voltooid worden. 

Intusschen hebben de kosten van het verschenen gedeelte 
de raming van het geheel reeds verre overtroffen, en kan het 
derhalve thans reeds geconstateerd worden, dat een geheel 
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ander werk, van minstens 4 a 5 maal grooter omvang dan het 
bij het prospectus omschrevene, zal geleverd worden. 

De overeenkomst, tusschen dc inteekenaren en de uitgevers 
aangegaan, moet dus van de zijde der laatstgenoemden geacht 
worden te zijn geschonden, zoodat eerstgenoemden vrij zijn 
om als inteekenaar op het werk te bedanken. — Nadat de 
uitgevers mij schriftelijk verklaard hebben in dat bedanken te 

moeten berusten, ben ik daartoe dan ook overgegaan en koes
ter de verwachting, dat vele anderen mijn voorbeeld zullen 
volgen. 

Niet omdat ik of zij geen belang meer stellen in de verdere 
verschijning van een werk, dat in vele opzichten ccn stan
daardwerk zal kunnen worden; maar omdat de uitgevers alleen 
langs dezen weg genoodzaakt kunnen worden, andere en bil

lijker voorwaarden voor de verdere inteekeniug aan te bieden. 

Ik vertrouw toch dat de meeste inteekenaren met mij niet 
genegen zullen zijn om — zoo niet levenslang dan toch voor 
een onbepaald aantal jaren — de nog te leveren kopie te be
talen, die op het ruim gebied der waterbouwkunde door jong 
en oud tot in het oneindige kan vermeerderd worden. 

Daarom wensen ik door eene gemeenschappelijke opzegging 

der geschonden overeenkomst den weg te banen tot het aan
gaan van eene nieuwe verbintenis, waarbij als grondslag wordt 
aangenomen: de levering tegen een verminderden prijs van 

het nog onvoltooide deel van het werk tot een maximum getal 

ajlcvcringen en gratis levering voor zoover dat getal op nieuw 

wordt overschreden. 

Alleen bij een dergelijk contract zijn zoowel de uitgevers 
tegenover de inteekenaren als deze tegenover gene gebonden. 

Om tot de wetenschap te komen, in hoeverre bovenstaande 
beschouwingen op instemming kunnen rekenen en of dus het 
beoogde doel kan worden bereikt, verzoek ik hen, die van het 
aangegeven middel wenschen gebruik te maken, mij daarvan 
per briefkaart of door toezending van een naamkaartje mede
deeling te doen. 

Leeuwarden, Januari 1S86. A U G . G O R T E R , 

Ingenieur. 

MAATSCHAPPIJ TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T . 
A F D E E L I N G G R O N I N G E N . 

Vergadering van Vrijdag 5 Februari 1886. 

De Voorzitter opent de vergadering met een woord van hulde 
aan de nagedachtenis van den heer H. P. Vogel, wijst op het 
vele goede, door den overledene in zijn leven tot bevordering 
van bouwkunst cn vooral ook op het gebied van bouwkundig 
onderwijs gedaan, èn wekt de leden op tot navolging. 

Daarna vestigt hij de aandacht op het programma der prijs
vraag, door de Afdeeling Amsterdam uitgeschreven, en wordt 
het voorstel van het Bestuur aangenomen, om door versprei
ding van eene circulaire, de toetreding als donateur te be
vorderen. 

De heer J. de Priester wordt met algemeene stemmen als 
lid aangenomen en, na het afdoen van enkele huishoudelijke 
zaken, wordt den heer Jager het woord gegeven om een voor
dracht te houden over de taal van den bouwkunstenaar. 

Gaan wij verder met de beoefening der bouwkunde dan om 
ccn veilig tehuis te bezorgen; beoefenen wij haar als kunst, 

dan, zegt spreker, trachten wij in onze bouwwerken en in de 
deelen daarvan eene gedachte te leggen, iets van hetgeen wij 
gevoelen, in dien bouw aan anderen mede te deelen. 

Die gedachte, dat gevoelen zoeken wij kenbaar te maken 
door vorm, en daarom noemt hij die gedachtcnuitingvormen
taal, eene taal niet onmiddellijk ontleend aan de natuur, maar 
°|e, gelijk onze spreek- en schrijftaal, in de laatste drie- a 
vierduizend jaren zich heeft ontwikkeld en, als deze, voort
spruit uit de behoefte om zijne gedachten uit te drukken. 
Wanneer spreker op het bestaan dier taal wijst, doet hij dit 
om tevens te protesteeren tegen hen, die meenen dat de bouw
kunst-beoefenaar zijne vormen moet ontleenen aan de natuur; 
tegen hen, die meenen dat wij, zonder kennisneming van den 
gedachtengang van vorige geslachten, moeten pogen eene 
nieuwe bouwwijze te scheppen. 

De beoefenaar der vormentaal moet noodwendig gevoel heb
ben voor vorm, zooals de schilder voor kleur, de toonkun
stenaar voor welluidende klanken. 

Naarmate de bouwkunstenaar beter gevoelt en de vormen 
beter begrijpt, zal de toeschouwer beter begrijpen welke ge
dachte en welk gevoel in de vormen zijn neergelegd. Dit, 
J e Rt spreker, is de taal van den bouwkunstenaar. Een goed 
gebruik dier taal legt in de bouwwerken dat, wat wij kunst 
noemen. 

Hij hare beoefening moet men niet ter school gaan bij onze 
voorgangers tot voor weinig jaren, maar door eeuwen heen, 
zoover de geschiedenis van het menschelijk geslacht reikt. 
Hebben wij de taal der bouwkunstenaren verstaan; ons ver-
Plaatst in de omstandigheden, waaronder onze voorgangers aan 
hunne vormen het aanzijn schonken; begrepen op welke wijze 
t l hun bouwkunstig gevoel uitdrukten— dan zijn wij op weg 
0 l n hunne taal mede te kunnen spreken, dan kennen wij, als 
l n de spreek- en schrijftaal, de woordvorming, en komt er 
orde en regel in de wijze van gebruik der vormen. 

Hoe begaafd iemand ook moge zijn: door hem te laten profi-
teeren van de ondervinding zijner voorgangers, wordt hij voor 
afdwaling behoed. Daarom, meent spreker, den jongen kunst
beoefenaars niet gewezen op de natuur als den oorsprong der 
vormen, maar op hetgeen onze voorgangers dachten. Wij moeten 
bij het uitdrukken onzer gedachten hun vormentaal toetsen 
aan de tegenwoordige behoeften. 

Men versta mij wel, zegt hij, het is niet mijne bedoeling, de 
natuurbeschouwing bij onze vormentaal buiten te sluiten, maar 
te zorgen voor de dwaling, dat de natuurbeschouwing den sleutel 
zal geven tot onze vormentaal, tot de taal van den bouw
kunstenaar. 

Voorbeelden puttende uit den Renaissancetijd, om te doen 
zien op welke wijze men de kunst beoefende in de 15c, löeen 
17e eeuw, wijst spreker er tevens op, dat de vormenspraak 
niet uitsluitend eigendom bleef van den bouwkunstenaar, 
maar zij meer en meer ook wordt toegepast op de nieuwe, naast 
de bouwkunst ontstane industrieele vakken, waarin men meer 
of minder gelukkig slaagt. 

Waren de vroegere bouwstijlen nagenoeg geheel een met de 
verschillende godsdiensten, de Renaissancetijd draagt den stem
pel der eigen gedachte op antieken grondslag en geeft het 
aanzijn aan nieuwe woorden in onze vormentaal. Uit dc beste 
producten dier verschillende tijdperken hebben wij een vormen-
schat, die, gelijk de woorden onzer spreek- en schrijftaal, be
schikbaar is om onze gedachten uit te drukken. Vormen, te 
zamen gevoegd tot eene taal, wier bestaan niet is te ontkennen. 

Spreker treedt nu in eene beschouwing van het werken en 
streven der bouwkunst in de 18e eeuw en in onze eeuw tot 
den huidigen dag; hoe tegenwoordig wel uit den voorraad van 
vormen wordt geput, maar soms op eene wijze, die blijk geeft 
van gemis aan kennis der vormentaal, of wel van gemis aan 
tijd om de gedachten smaakvol in zijne werken uit te drukken. 

Hij eindigt met den wensch, dat de taal van den bouwkun
stenaar meer en meer grondig moge worden beoefend. 

De gedachtengang, die zich uit de lezing ontwikkelde, komt 
in het kort hierop neer. De bouwkunst-beoefenaar moet niet 
uitsluitend bij de natuur of bij onze voorgangers les nemen; 
hij moet bij beiden ter school gaan. De heer Jager geeft dit 
toe, voorzoover het de versieringskunst en het ornement be
treft, maar wil onderscheid gemaakt zien tusschen bouwkunst 
en ornement. Hij wilde aantoonen, dat roekeloos gehandeld 
wordt als men, zonder de voorgangers te raadplegen, bij de 
natuur in de vormentaal zich gaat oefenen. 

De kunstbeschouwing, op Zondag 7 dezer gehouden, trok 
omstreeks 50 bezoekers. 

A F D E E L I N G A M S T E R D A M . 

Vergadering van Vrijdag 12 Februari 1886. 

Tegenwoordig waren de Bestuurders en een latal leden. De 
nieuwgekozen Voorzitter, de heer Th. Schilt, opende de ver
gadering, zeide in goedgekzocn bewoordingen dank voor het 
vertrouwen in hem gesteld, en gaf de verzekering, dat hij zal 
trachten zich dat vertrouwen waardig te maken; daarna bracht 
hij hulde aan het afgetreden Bestuurslid, den heer Huibers, 
die een reeks van jaren niet alleen een ijverig Bestuurder is 
geweest, maar tevens een werkzaam l id , aan wien de Afdeeling 
zeer veel verschuldigd is; ten slotte heet hij de nieuwe Bestuurs
leden Jos. Cuijpers en Moen welkom aan de groene tafel. 

De Secretaris las de notulen der vorige vergadering, die 
goedgekeurd werden en bracht voorts verslag uit van de werk
zaamheden over het jaar 1885. 

De Penningmeester, de heer N . Landre, bracht verslag uit 
omtrent den financiéelen toestand, die gunstig genoemd kan 
worden. De heeren Haverkamp, Hol en Bruning, door den 
Voorzitter daartoe uitgenoodigd, onderzochten de rekening en 
verantwoording en vonden deze accoord. 

De begrooting voor 1886 werd zonder discussie vastgesteld 
cn als lid aangenomen de heeren J. de Quack en N . Nelis. 

Den Voorzitter is het een aangename taak, namens de Af
deeling, aan het Hoofdbestuur der Maatschappij een blijk van 
waardeering te mogen overhandigen, bestaande in een port-

dessus. De Afdeeling toch is een met de Maatschappij, meer 
dan eenige andere Afdeeling, ook omdat zij in het Maatschap-

flelijk gebouw haar tehuis heeft; spreker hoopt, dat de Afdee-
ing en de Maatschappij bloeien, dat de vergaderingen druk 

bezocht cn de moeiten, die het Bestuur zich getroost, beloond 
zullen worden. 

De Voorzitter der Maatschappij, dc heer Muijsken, zegt den 
heer Schilt, en daarmede de Afdeeling, dank voor het blijk 
van waardcering, cn aanvaardt in naam der Maatschappij het 
geschenk; hij drukt daarbij den wensch uit, dat de Afdeeling 
in bloei moge toenemen, zoowel in ledental als innerlijke kracht 
cn samenwerking. 

De heer A. N . Godefroy gaf een kunstbeschouwing van verschil
lende, door hem ontworpen plans voor een Gasthuis, Beurs 
en Telegraafkantoor. Op de hem eigen levendige wijze ver
haalde dc heer Godefroy de lijdensgeschiedenis der verschillende 
plans voor genoemde gebouwen, waaraan hij reeds vóór ruim 
39 jaren begon te arbeiden. 

Met de meeste aandacht volgden de aanwezigen Sprekers uit-
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eenzetting der plans, die een duidelijk overzicht gaven van dc 
groote en ernstige studie, voor die ontwerpen gemaakt. 

De Voorzitter dankte den heer A. N . Godefroy voor zijne be
langrijke kunstbeschouwing. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering gesloten. 

A F D E E L I N G ' S - G R A V E N H A G E . 

Vergadering van Vrijdag 12 Februari 1886. 

In de heden avond gehouden vergadering werden de notulen 
der vorige gelezen en goedgekeurd. Vervolgens verstrekte 
het Bestuur aan dc leden de programma's der prijsvraag voor 
een monument op het graf van den heer Vogel. Daarna werd 
een nieuw lid met algemeene stemmen aangenomen. Onder 
dc mededeelingen kwamen voor: een door de Afdeeling Rot
terdam toegezonden diploma, als resultaat van een uitgeschre
ven prijsvraag cn verder het programma eener prijsvraag, door 
de Afdeeling Amsterdam uitgeschreven. 

Daarna hi ld dc heer Morre eene verhandeling over het 
metselen van ellipsvormige bogen; de groote belangrijkheid 
van dit onderwerp voor de practijk bleek zóózeer, dat met 
algemeene stemmen het voorstel van een lid werd aangeno
men, om den Spreker te verzoeken, de verhandeling ter gele
gener tijd voor opname in de Bouwkundige Bijdragen te willen 
gereedmaken, wat deze volgaarne op zich nam. 

Eindelijk werd behandeld een in de bus gevonden vraag: 
n.l. iwelk is de beste wijze om asphaltvloeren aan te brengen 
op houten vloeren en welke dikte moet dc laag asphalt heb
ben ?"' Niemand der aanwezigen kon zich op eenige ondervin
ding dienaangaande beroepen en het resumé der besprekingen 
was, dat men deze wijze van werken niet raadzaam achtte, 
voornamelijk omdat het hout onder het asphalt bijna zeker 
in eene nadcelige conditie voor zijn behoud zou komen. 

Nadat de Voorzitter welverdienden dank aan den heer 
Morre gebracht had, werd de vergadering gesloten. 

A F D F . K L I N C L E E U W A R D E N . 

Vergadering van Vrijdag 12 Februari 1S86. 

De Voorzitter opent deze bijeenkomst en geeft, nadat de 
notulen zijn gelezen en vastgesteld, en mededeeling is gedaan 
der ingekomen stukken, daarop het woord aan den heer 
Dr. Ph. Kooperberg. directeur van het Stads-zickenhuis alhier, 
die eene lezing op zich genomen cn tot onderwerp gekozen 
had "Ziekenhuisbouw". 

Ofschoon men hierbij op verschillende omstandigheden en 
zaken heeft te letten, meer dan bij eenige andere inrichting, 
zal spreker zich hoofdzakelijk bepalen tot de eischen. welke de 
hygiene aan de ziekenhuizen stelt; het bouwen van ziekenpa-
leizcn vcroordeelcnde, wil spreker de grondslagen noemen, 
waarop een eenvoudig ziekenhuis moet worden gesticht en 
waarbij techniek en gezondheidsleer hand aan hand moeten gaan. 

Het terrein voor dergelijke inrichtingen moet zoodanig zijn 
gekozen, dat eene gemakkelijke cn snelle luchtbeweging in bet 
gebouw mogelijk is; de daartoe gekozen bouwgrond, waarmede 
vroeger zoo weinig rekenschap werd gehouden, mag noch aan
gevuld noch moerassig zijn en evenmin gelegen zijn aan een 
afvoerkanaal, dat alle schadelijke stoffen uit de stad met zich 
voert, terwijl de wind geen bezwangerde lucht uit dc stad over 
een ziekenhuis mag voeren. Licht en frissche lucht moeten 
gemakkelijk kunnen toetreden; de lengteas van het gebouw 
moet de richting hebben van Oost naar West, en er moet 
ventilatie maar vooral luchtfiltratic zijn, teneinde te voorko
men dat schadelijke kiemen zich ergens kunnen vasthechten. 
Ofschoon de behoefte aan frissche lucht voor eiken patient af
hangt van den aard van ziekte, leeftijd enz., moet de toetre
ding daarvan minstens om dc 3 uur plaatsvinden; wordt om 
de 2 uur geventileerd, dan is gemiddeld 45 M ' frissche lucht 
toereikend tc noemen. Natuurlijke of kunstmatige luchtverver-
sching hangt van bijomstandigheden af; voor groote en hooge 
gebouwen is laatstgenoemde' wijze onontbeerlijk. 

Het zwaartepunt van de ventilatie noemt spreker de wijze 
van afvoeren der bedorven lucht, die langs den kortsten weg 
moet worden afgevoerd, zoo mogelijk naar beneden, terwijl de 
frissche lucht van boven kan worden toegelaten; in elk geval 
zorge men, dat deze af- en aanvoer niet op éc'nc plaats ge
schiedt, waardoor men gevaar loopt dat de toegelaten zuivere 
lucht zich met de bedorven vermengen gaat. 

Waar sterke afwisseling van lucht noodzakelijk is, worden 
ventilatiekachcls zeer ondoelmatig geacht, terwijl deze 's zo
mers in geen geval in de eerste behoefte kunnen voorzien: 
evenmin gebruike men kamerkachels, waarmede geen centrale 
verwarming kan worden verkregen, maar kachels, waarvan 
het verhittingsvermogen in verhouding staat tot de kamerop
pervlakte ; men zorge steeds voor een gelijke temperatuur 
van 15 a 20° Celsius. Centrale verwarming, en dan door mid
del van stoom, kan voor ziekenhuizen de beste worden ge
noemd; hare voordeden zijn vele en al zijn de aanlegkosten 
hoog, men moet hare doelmatigheid en enorme voordeden 
niet uit het oog verliezen. 

Na de voorname factoren, als lucht en licht, te hebben be

sproken en vele gegevens tc hebben genoemd, waarop de 
grootte van het ziekenhnis moet worden gebaseerd en waarbij 
het aantal bedden op 4 per duizend zielen en de grootte van 
het terrein met tuin enz. op minstens 100 M ' per bed werd 
gesteld, behandelde de heer K. de verschillende inrichtingen, 
als het paviljcensysteem, dat in Amerika het eerst werd toe
gepast en, om dc centralisatie, verre tc verkiezen is boven het 
corridorsystecm, zooals dit bij het Ziekenhuis te Rotterdam 
en de Sophiastichting te Schevcningen is gevolgd; dc opeen-
hooping van zieken, zooals te Rotterdam, waar deze inrichting 
even slecht als mooi wordt genoemd, omdat de ziektestoffen 
door de gangen van het eene lokaal naar het andere worden 
gevoerd, is zeer nadeelig. 

Spreker roemt het nieuwe ziekenhuis te Antwerpen, waar 
het paviljocnsysteem is gevolgd, terwijl ook met lot wordt ge
waagd van dat te Dordrecht, waarbij men ditzelfde systeem 
door barakken heeft verkregen. Ook op vele plaatsen in Enge
land heeft men goede inrichtingen van dien aard verkregen, 
door op verschillende plaatsen om eene stad ziekenhuizen te 
stichten, elk voor niet meer dan 20 patiënten; hierbij wijst 
spreker op de noodzakelijkheid voor grootere steden om min
stens 2 dergelijke gebouwen te hebben. 

Voorts werden nog eenige onderdeden van het gebouw be
handeld; de muren moeten bepleisterd zijn, omdat daarbij eene 
gedurige ovciwitting of desnoods geheele vernieuwing gemak
kelijk mogelijk is; men vermijde zooveel mogelijk uitspringende 
deelen, waaraan de ziektekiemen zouden kunnen hechten; eene 
langwerpige en smalle zaal is niet doelmatig; de hoeken daar
van zoo mogelijk ook bij den grond en aan het plafond af te 
ronden; de inhoud moet 30 tot 50 M s voor eiken zieke be
dragen, de hoogte van verdieping varic'eren van 4tot 5 meter; 
de ramen zoo mogelijk dubbel tot vermijding van snelle af
koeling en zonder buitenblinden; de bovendeden der ramen 
tuimelend en de zoldering geplalbncerd; de vloer van steen 
doch geen poreuse ; 't best is tcrrazzovlocren aan te brengen. 
Het dak moet gedekt zijn met een slecht geleidend materiaal, 
waarvoor spreker de houtcementbedekking de beste noemt 

Ofschoon spreker gaarne nog eenige voorname onderdeden 
van een ziekenhuis had willen behandelen, zooals privaten, 
keuken, het drinkwater cn andere zaken, voor een zoodanige 
inrichting van groot belang, meende hij het bij't gesprokene te 
moeten laten. De heer Noordendorp geeft daarna eenige be
schouwingen over het paviljoen-systeem met cirkelvormige 
ziekenzalen, te Antwerpen toegepast en in Engeland reeds in
heemsen geworden, waarna hij den heer K. dank zegt voor 
hetgeen deze hedenavond gesproken heeft, dat met recht van groot 
belang voor de leden der Afdeeling kan worden genoemd, te 
meer daar de opsomming van dc verschillende eischen. door 
spreker genoemd, door tal van teekeningen werd verduidelijkt. 

P R I J S V R A G E N . 
Het Bestuur van de Nieuwe of Littéraire Sociëteit te 's-Gra

venhage heeft een besloten prijsvraag uitgeschreven voor een 
.Sociëteitsgebouw in het Bosch; dc ontwerpen moeten vóór I 
Mei c. k. worden ingeleverd. Een prijs van f 1000, en eene 
premie van ƒ 500 zijn daarbij uitgeloofd. 

Voor het geval dc uitvoering van het werk aan den bekroonde 
wordt opgedragen, en hij buiten's-Gravenhage woont, zal hem 

ƒ 350 voor reis- en verblijfkosten worden vergoed. 
Op den beganegrond worden in hoofdzaak verlangd: een goed 

verlichte zaal met een of meerdere veranda's en een groot 
buffet, van binnen en buiten toegankelijk, voorts retirades, 
keuken, bergplaatsen cn verder boven eene binnengalerij cn 
balkons of veranda's, benevens de woning voor den tentbe
waarder. 

De teekeningen moeten ongekleurd en zonder omgeving van 
boomen zijn. 

E l f architecten zijn tot mededinging uitgenoodigd als: 1 te 
Nijmegen, 1 te Rotterdam, 2 te 's-Gravenhage, 5 te Amster
dam en 1 te Utrecht. 

De ontwerpen worden beoordeeld door een jury van sleden, 
benevens 1 Bestuurder der Sociéteit als adviseur. Twee Jury
leden worden benoemd door de mededingers en drie, waaronder 
een bmtenlandsch architect, door het Bestuur van de Sociëteit. 

In den loop van deze maand zullen de namen der drie Jury
leden, door het Bestuur gekozen, worden bekend gemaakt. 

BINNEN LANDSCME BERICHTEN 
' S - G R A V E N H A G E . De Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid heeft een commissie van ingenieurs benoemd voor 
een plan tot uitvoering der herziening van het Amsterdamsch 
peil , op grond van de nauwkeurigheids-waterpassingen, door 
de commissie voor graadmeting en waterpassing voorbereid. 

Voorzitter is de heer P. Caland, hoofdinspecteur van den 
Waterstaat; leden zijn dc heeren J. E. W. Conrad en H . S. J. 
Rose, inspecteurs van den Waterstaat, G. Van Diesen en C. 
M . Schols, leden der commissie voor de nauwkeurigheidswa
terpassing, terwijl als Secretaris aan de commissie is toege
voegd de ingenieur van den Waterstaat W. Verwey Azn. 
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— De Minister van Marine brengt ter i 
kennis van belanghebbenden, dat er e'en : »de 

Het Dijksbestuur van het Waterschap 
Zeven Grietenijen en Stad Sloten 

plaats als adspirant-ingenieur bij de Ne- roept sollicitanten op voor de betrekking 
derlandsche Marine op een jaarwedde van j van opzichter bij dat Waterschap. De 
/1000 wordt opengesteld Nadere bijzon- tegenwoordige titularis geniet een jaar-
derheden bevat de Staatscourant no. 37. wedde van ƒ Soo en belanghebbenden wor-

— Het voorontwerp tot verlenging der | den verzocht hunne gezegelde verzoekschrif-
conccssie van de Nederlandsche Kijnspoor- t e n vóór of op 20 dezer te zenden aan de 
wegmaatschappij is met de opmerkingen 
van den Raad van State bij de Regccring 
terugontvangen. De zaak zal dus weldra 
in den vorm van een wetsvoorstel bij de 
Staten-Generaal worden aanhangig ge
maakt. 

Zijn wij goed ingelicht, dan berust de 

Secr2tarie van het Waterschap te Lemmer. 

BENOEMINGEN. 
Met ingang van 1 Maart a. s. is benoemd 

tot opzichter bij de Stads-reiniging te Am
sterdam, met den titel van hoofdopzichter-
titulair, de heer N. Nieuwenhuis, thans 

concessie-verlenging in hoofdzaak op de- ! ambtenaar ter Gemeente-secretarie aldaar, 
zelfde grondslagen als de overeenkomst,! — T e Zaandam is, met ingang van 1 
voor eenige jaren met de Hollandschei Maart, tot gemeentcopzichter benoemd de 
Spoorwegmaatschappij aangegaan, waarbij [ n p . c r J- H. Doolhagen, tijdelijk opzichter 
ook het recht van naasting van de spoor 
wegen door den Staat is erkend. 

AMSTERDAM. Den heer F. Meergart, 
hoofdopzichter bij dc bestratingen, is op 
zijn verzoek door Burgemeester en Wet
houders eervol ontslag uit die betrekking 
verleend met ingang van 1 Maart e. k. 
Na bijna 41 jaren dienst zij den ijverigen 
ambtenaar zijn rust wel gegund. 

Voorloopig zijn de werkzaamheden opge
dragen aan den heer J. I' 

bij de werken in de Voorzaan. 

ADVERTENTIEN. 

A a n b e s t e d i n g . 
Het DIJKSBESTUUR cao liet Waterschap 

der „Vijf Deelen Zeedijken Hiniienlijks" zal 
op Zaterdag 27 Februari 1886. 'a voormiddag! 
elf uur. benouden goedkeuring, inhet„8ta-

Thcunissen, tions-h'otheliuis" te l'ranekec, bjj enkele 
behoorendc tot het Bureel van den ge 
meente-ingenieur. 

— Liethebbers van het pleisteren van 
oude muurwerken zullen zeker met belang
stelling kennis nemen van het onderstaande 
bericht, voorkomende in het Dagtiadvan 

Nederland': 

•Twee agenten van politic houden d e | s Ö n omschreven, kunnen tegen betaling van 
wacht voorden hoofdingang van de Nieuwe 50 cent per exemplaar worden verkregen bjj 
Kerk op den Nieuwezijds-Voorburgwal te ! de Opzichters J. LETTINGA te lloptazijlen 

sehrjjving aanbesteden: 
H e t verhoogen en verzwaren van 

den Zeedijk i n de gemeente Bar -
radee l , over eene lengte v a n 
2216 meters, met bijkomende 
W e r k e n . 

De bestekken, waarin de voorwaarden enz 

Amsterdam. 
»Zij waarschuwen dc voorbijgangers, niet 

langs het gebouw te loopen. omdat het 
pleisterwerk loslaat en van aanzienlijke 
hoogte naar beneden stort." 

R O T T E R D A M . Bij den gemeenteraad is 
een adres ingekomen van de smidsgczellen-
vereeniging .57. Eloy en dc machinewerk-
liedenvcreeniging Vriendentrouw, die met 
leedwezen kennis genomen hebben van 
den uitslag der inschrijving voor gashou
ders. Zij betreuren het, dat genoemd 
werk in het buitenland zal vervaardigd 
worden, terwijl hier in 't land zelf groot 
gebrek aan werk is. Adressanten schrij
ven het verschil in prijs daaraan toe. 
dat de Nederlandsche fabrikanten in de 
meeste gevallen tegenover de buitenland-
sche niet kunnen concurreeren en trekken 
in twijfel of het werk. in het buitenland 
vervaardigd, wel kan opwegen tegen dat, 
wat hiertelande gemaakt wordt. 

Met het oog op de schaarschte aan 
werk. verzoeken adressanten den Raad, 
zoo mogelijk het werk aan een Nederlandsch 
fabrikant tc gunnen. 

LEIDEN. De Senaat der Rijksuniversiteit 
heeft den heer C. M. Schols, hoogleeraar 
aan dc Polytechnische School te Delft, 
honoris causa benoemd tot doctor in de 
wis- en natuurkunde. 

T I E L . Het bestuur der Spaarbank heeft, 
overeenkomstig het oordeel van de com
missie van advies, bestaande uit de heeren 
G. Aerden, S. Bitters en C. van Weerden, 
architecten te 's Hertogenbosch, Wage-
ningen en Tie l , bekroond het ontwerp voor 
een Nutsgcbouw, ingezonden onder het 
motto «Nut cn genoegen". Bij opening van 
het naambriefje bleek de vervaardiger te 
zijn de heer D. Kruijf, architect te Utrecht. 

V E N I . O O . Alvorens tot het bouwen van 
eene eigen gasfabriek over te gaan, heeft 
de Gemeenteraad besloten tot het aanstel
len van een directeur, die tevens met 
het hoofdtoezicht op de gemeentewerken 
zal belast worden. Het jaarlijksche tracte-
ment is, blijkens eene in dit blad voorko
mende oproeping, op ƒ1500 bepaald. 

H. V A N DER ZEE onder Sexbiernm en t 
Secretarie van 't Waterschap te Franeker. 

De aanwjjzing in loco zal plaats hebben 
1(1 en 86 Februari e. k., 's morgens 10 uur. 

De biljetten van inschrijving (gezegeld) 
moeten vóór het uur der besteding zijn in
geleverd. 

franeker, 4 Februari 1886. 
Het Dijksbestuur voornoemd, 

DRAISMA [>E VRIES, Voorzitter. 
R. RIKXTS.MA, Secretaris. 

Xrderlandsrhe 

A A N B E S T E D I N G . 
Up Donderdag den 25 Februari 1886, des na

middags ten 2 ure, zal, ten kantore der Maat
schappij * u

 Apeldoorn, worden aanbesteed: 
B e s t e k T V ' . 1 4 . 

H e t maken van Gebouwen en ver
dere in r i ch t ingen voor den L o -
eaalspoorweg Apeldoorn—Hat-
tem. 
(Bedrag der begrooting / 39850.) 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving, volgens Jj 140 van het Bestek. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter 
inzage ten kantore der Maatschappij te Apel

doorn en zjjn aldaar tegen betaling van/5.— 
per stel te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den neer 
Hoofdingenieur-Directeur K. H. VAN BRE-
DEEODE en den Heer Sectie-ingenieur C. A. 
BESIER, beiden te Apeldoorn. 

Aanwjjzing op het terrein zal worden ge
daan op Donderdag den 18 Februari ISSfi, 
en wel te Vaas\en des voormiddags ten 10 
uur; te Ernst des voormiddags ten 11 uur: 
te Epe des middags ten 12 uur; te lieerde 
des namiddags ten 1'/, uur; te Wapeiii-eld 
des namiddags ten ! • / , uur en te Batten 
des namiddags ten S'/2 uur. 

Bijeenkomst van gegadigden aan het lo
kaal der Maatschappij *-° Apeldoorn des voor
middags 0 uur. 

De Commissie van Heheer. 

W o r d t g e v r a a g d 
voorde Gemeente Veiilno een D I R E C T E U R 
D E R G A S F A B R I E K tevens B O U W 
K U N D I G E . Salaris / 1500. 

Zich te melden aan den Heer Hurgemeester. 

AANBESTEDING. 
0p Woensdag 17 Februari 1886 zal door den 

Ingenieur-Architect A. L. V A N GENDT, 
in het American-Hotel, namens zijn principaal, 
worden Aanbesteed: 

H e t B o u w e n van een Graanpak-
huis met K a n t o o r en W o n i n g , 
aan het Wit tenburgerdi jk je to 
A m s t e r d a m , met de leverant ie 
van al le Mate r ia len en Arbe ids 
loonen. 

Het Bestek met 2 Teekeningen is ad f 1.50 
per Sbd te bekomen ter Stoomdrukkers van 
EOEIiOFFZEN & HüBNER, N. ' / . . Voorburg
wal, te Amsterdam. 

A A N B E S T E D I N G . 
Het BESTUUR van het Bisschoppelijk Se

minarie BI.IIV.I.AAR"onder Giuneken bij llreda, 

is voornemens aan te besteden op Dinsdag 2 
Maart 1886. des namiddags ten één ure, in 
de Herberg bjj A. VAN M E E R , nabjj ge
noemd Seminarie: 

H e t bouwen v a n eene K A P E L met 
brjhoorende werken . 

Bestek en teekening.-n ligg •:! ter inzage 
in voornoemde Herberg. Bestekken niet één 
stel teekeningen zjjn op franco aanvrage 
a ƒ4.— verkrijgbaar, zoolang de voorraad 
strekt, bjj den Boekhandelaar EDUARD V A N 
WEES te liredu. Aanwijzing op het bouw
terrein op Vnjdag -Ui Februari 1886 des voor
middags ten elf ure. Inlichtingen geeft de 
architect .1. J . V A N L A N G E L A A R te 's-l'rin-
ceuhai/e nabij llreda. 

I n s c h r i j v i n g 
OP 

Vrijdag 5 Maart 1886, 
TEN KANTORE V A N DE 

iemeentE-Gasfabrieken, Oost—Zeedijk, 
naar «k> I ^ V K R I X G van 
1". 15,000000 K i l o g r a m Engelsche 

G a s k o l e n , en 
2°. 15,000000 K i l o g r a m W c st fa a l -

solt c G a s k o l e n , ten dienste de r 
Gemeente-Gasfabrieken te Ro t 
terdam. 

De voorwaarden liggen, op de gewone 
dagen en uren. ter lezing op het kantoor der 
Gemeente-Gasfabrieken, Oost-Zeedijk, alwaar 
tevens nadere inlichtingen zjjn te bekomen. 

De voorwaarden zjjn, tegen betaling van 
10 cents, voor beide leveringen afzonderlijk, 
verkrijgbaar bjj Wed. P. VAN WAESBEBQE 
F X ZOON, Boekdrukkers aan den Houttuin 

No. 73 

PHOTOLITIIOGKAFIIIE, PIIOTOZIÏOGBAPIIIE 
en Stéréolype-lnricliliiig 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor IMioUlithsgriiplile, 
buzouder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor i*ii»c«#!••<-»-
graphic voor de reproductie van Platen en 
Giavurcs, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van IIH. Uitgevers en op 
zijne Mrrrolypr-liirirhliiiir voor HH. Druk-
' ers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen niet proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratistoegezonden. 

Ct. J . T H I E M E . 
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KLOOS & VAN IJHRURGH 
B O T T E R D A M . 

EIGENAARS van BAZALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

A g e n t e n v a n de Maatschappi j v a n 
Quenas t , v a n de Hards teengroeven 
der Maatschappi j St. Georges en v a n 
de Bonne r Por t land-cement F a b r i e k . 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Fa i i conva l - , porphier- cn haznl tkci r i i . 

H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS n W E R K T U I G E N , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. 

A . H . V A ! B E R G E N , 
F A B R I K A N T T E 

Heiligerlee, prov. Gron. 
S P E C I A L I T E I T I N 

Nieuwe Constructie 

B R A N D S P U I T E N , 
TORENUURWEKKEN 

E N 

L U 1 Ü K L O K K E N , 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

Gouden en Zilveren Medailles. 

WRIGHT'S 

IJzeren Schoorsteenmantels. 
Heeren Architecten worden verzocht hunne 

attentie te verleenen aan bovenvermelde 
I Jze ren Schoorsteenmantels. Zjj zjjn 
s ier l i jk , pract iseh en goedkoop. Een paar 
exemplaren zjjn ter bezichtiging gesteld bjj 
de firma G. A. H O R N , Elandsgracht li) Am
sterdam. Teekeningen en nadere bijzonder
heden zjjn te verkrjjgen by de eenige Agen
ten voor Nederland 

GLAZEN ER & ZOON, Singel 20<J Amsterdam. 

OROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere a/of 
niet tropische producten; 

Rollende en Expanseerende Steeiioverikappen, 
GEBOUWEN in Scherphoek ra naar andere konijn*, 

geheel m ijzer of Ijzer met hout »' steen. 
VAN DER LINDEN & C°., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding cn dakbedekking pasklaar , 

tiulvaiiisecrlng op Loon. 

B E C K E R & B U D I H N G H . - A R N H E M . 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

W E E G W E R K T U I G E N . 
A . J . B A C O N & C°. 

Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen , Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 

O v e r t o o m TV - S 3 0 , 

A M S T E R D A M . 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

Sinziger Mozaïekvloerenfabriek. 
S I N Z I G a / R i j n . 

Deze M o z a ï e k v l o e r e n hebben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, stand-
vastigste en, door de rjjke kleuren, als de 
schoonste bev loer ing doen kennen. Uit 
fijne k l e i en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bjj het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afslijting is 
onderworpn, zooals door nonderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en Dessinsbockjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 
Firma M A R T I N & ©' . , Ams te rdam. 

Neuchatel Asphalte Company Lld. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN W VAL DE TRAVERS 
F A B R I E K TRADE MARK. 

AMSTERDAM 
Beltweg N°. 3. 

NATUURL. ASPHALT 
VAN 

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

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs. Skating-Rinks, Montvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C .OZN . , Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

13. HOLSBOER. - Arnhem, 
L e v e r a n c i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond vooi Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

m e t Z i l v e r 1 8 6 8 , 1 8 8 1 , 1 8 8 3 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 
Hoogs te onde r sche id ing 1879. 

EQUERRES, MEETKETT1NUEN, B R I E F - en P A K K E T B A L A N S E N , enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

D E LINT & Cie. 
Rotterdam. 

PARKETVLOEREN en WANDTEGELS: 
V X L L E R O Y & B O C H , 

BOCH FRÈRES. 
M I N T O N H O L L I N S & Cie . 

Trot toir-IJzersteen en Cementtegels. 
Groote voorraden. 

Gedrukt by 0. W. van der Wiel & 0°., to Arnhem 
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H C H I T E C T V R A e t M I C I T I A 

A.W.W., 
Redacteut-Uitgever F. W. VAN GENDT ÏOt. 1 ABONNEMENT /'2.2$ per 3 maanden of wel utjtdden per jaar, bij 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en adverlentiün: j vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
Bureau van De O/merker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. f 7.50 en Nedcrlandsch-Indië ƒ 9.—, beiden hij vooruitbetaling, 

Bureau der Redactie van Arehitettura et Amuitia JAN SPRINGER,! AI > VERTEN TIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 1 0 

C. B. POSTHUMUS MEVJKS en A. W. WEISSMAN. leent voor een hevvijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den Heer ' A F Z O N D E R L I J K E N O M M K R S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 

C. B. P O S T H U M U S M E V J K S , Kerkstraat 170 te Amsterdam en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer : . Irnhem en hij den Hoofd-Correspondent Jon. G. S T E . M L K R CZN . , Boek-

TH. G. STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. handelaar te Amsterdam. 

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

i ° . In dit nommer is opgenomen het programma 
der prijsvraag voor een eenvoudig gedenkteeken op het 
graf van wijlen den bouwkunstenaar II. 1'. Vogel ; aan 
deze prijsvraag kunnen ook medewerken de leden van 
het Genootschap. 

2", Als gewoon lid is aangenomen het buitenlid, 
de heer S. R. Mentz. 

3". Het programma van de door het Genootschap 
uit te schrijven gewone prijsvraag zal in het volgend 
nommer van dit blad worden opgenomen. 

Namens het Bestuur: 
de I ste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

(A. et A . ) T E R O V E R W E G I N G . 
N u er meer en meer verschijnselen worden waar

genomen , die erop wijzen, dat de vaderlandsche bouw
kunst zich langzamerhand uit haar diep verval begint 
op te beuren, is het zeker bevreemdend, dat onze 
Nederlandsche architecten nog zoo weinig liefde toonen 
te bezitten voor de bouwwerken uit vroegere tijden, 
die zich in zoo grooten getale hiertelande bevinden. 

Reeds Schnaase zei in de eerste aflevering van zijne 
Gcscliichte der bi/denden Künstc, Band V , blz. 599: 
„Allein schon der völlige Mangel aller Forschungen 
einheimischer Gelehrten spricht dafür, dasz der Höl-
landische Kirchenbau wenig Interesse haben musz", 
en vergat hierbij, dat het niet aangaat bouwwerken 
van weinig belang te achten, alleen omdat ze niet af
gebeeld en beschreven zijn. 

Toch is de bewering van Schnaase in tal van „Hand
boeken" herhaald, totdat eindelijk de onderzoekingen 
van vreemdelingen aantoonden, hoe ongerijmd zij was. 

De studie van de voortbrengselen der vroegere kunst
periodes heeft zich in onze eeuw hiertelande niet in 
een groote mate van populariteit mogen verheugen. 

Wel heeft de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst van den aanvang af hare aandacht aan de ge
denkstukken van het verledene gewijd, en door hare 
Afbeeldingen van Oude Bestaande Gebouwen veel materi
aal van waarde verzameld, doch eensdeels door de 
dikwerf minder fraaie wijze, waarop die afbeeldingen 
zijn uitgevoerd, anderdeels door de zeer weinig syste

matische wijze, waarop men bij het kiezen der af te 
beelden monumenten is te werk gegaan , heeft dit werk 
niet het nut gesticht, dat men verwacht had, waarbij 
nog komt, dat de beschrijvende tekst vaak zeer opper
vlakkig en onwetenschappelijk is. 

De middeleeuwsche kunst, vooral die der Romaan-
sche periode, is in die Afbeeldingen slechts schaarsch 
vertegenwoordigd, en moge nu ook het werkje van 
Eyck van Zuilichem al eenigszins deze leemte hebben 
aangevuld, die kunstlievende edelman was te zeer di
lettant , dan dat men niet steeds het gemis van goede 
afbeeldingen van gebouwen uit de vroege middeleeu
wen zou moeten blijven betreuren 

De ijverige bemoeiingen van Victor de Stuers in 
zake het behoud en de opmeting onzer oude monu
menten erkennen wij met dankbaarheid , doch tevens 
moet het ons van 't hart, dat men in ruimer kring 
van de vrucht dier werkzaamheden slechts weinig be
speurt. Toen de Commissie van Rijksadviseurs nog 
leefde, kreeg men althans afbeeldingen met tekst, die, 
hoe verschillend zij ook beoordeeld mogen zijn, toch 
zeker niet van belang ontbloot waren. 

Nadat de Commissie van Rijksadviseurs echter ter 
ruste ging, werd van den rijken schat aan opmetingen, 
die ongetwijfeld aan het Ministerie van Binnenlandsche 
Zaken berust, niets meer openbaar gemaakt, waar
schijnlijk daar voor dit doel op de Staatsbegrooting 
geen middelen worden uitgetrokken. 

Veel hebben wij te danken aan den pas overleden 
Rudolf Redtenbacher, die indertijd als teekenaar voor 
de Commissie van Rijksadviseurs werkzaam was, en 
die, nadat hij deze betrekking had moeten nederleg-
gen, in verschillende tijdschriften tal van bijzonderhe
den betreffende zijn zwerftochten door Nederland open
baar maakte. Bij alle verdiensten van Redtenbacher 
moet echter niet over het hoofd gezien worden, dat 
hij maar al tc vaak zeer oppervlakkig is , en dat een 
verblijf van een uur of wat hem dikwijls aanleiding 
geeft om over een bouwwerk bijzonderheden mede te 
deelen , die bij een kalmer beschouwing blijken onjuist 
te zijn. Daar Redtenbacher daarenboven, even als de 
Commissie in wier dienst hij was, vooral de bouw
werken beschouwde met het oog op hunne restaura
tic , liet hij dikwerf, waar hem de gegevens ontbraken, 
aan zijn fantasie vrij spel. 

1 aj (F 
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Het werk „Documents Classes de l'Art dans les Pays-
Bas", dat door J . J . van IJssendijck wordt uitgege
ven , heeft zeker groote waarde, en deze waarde zou 
ongetwijfeld voor den architect nog verhoogd worden, 
indien meer photographieën naar gebouwen en minder 
photographieën naar gravures werden opgenomen. De 
kunstnijverheid is echter in dit werk op zeer bevredi
gende wijze vertegenwoordigd, en zeker zullen de 
„Documcnts" er het meest t >e bijdragen, om ook in 
het buitenland waardeering voor de fraaie voortbreng
selen onzer „Klcinkiinstc" te wekken. 

Wat er echter aan de „Documcnts" ontbreekt, is 
vooreerst een tekst; de korte vermelding van het voor
gestelde toch kan op den naam van tekst geen aan
spraak maken. Ook mist men noode plattegronden en 
doorsneden der gebouwen, voor een juiste beoordeeling 
zoo noodzakelijk. Wij weten natuurlijk niet, wat de 
„Documcnts" nog brengen zullen, doch het komt ons 
voor, alsof de stof bij voorkeur in de grootere plaat
sen gekozen wordt, terwijl de meer van den weg ge
legene, misschien wel omdat zij niet gemakkelijk be
reikbaar zijn, slechts zelden een beurt krijgen. 

Wien de hooge prijs der Documents afschrikt, vindt 
wellicht in Die Renaissance in Belgicu uud Ho/land door 
Ewerbeck & Neumeister zijn gading. Dit werk be
weegt zich echter uitsluitend in de Renaissance en 
zoekt bij voorkeur, waarschijnlijk om de gemakkelijke 
verkoopbaarheid te bevorderen, overal het decoratieve 
element. Plattegronden en doorsneden zullen ook in 
dit werk, naar het zich laat aanzien, schaarsch zijn, 
terwijl op „(lotte Darstellung" meer gewicht schijnt ge
legd te worden, dan op nauwkeurigheid. Vele afbeel
dingen in dit werk zijn daarenboven perspectievisch, en 
dan reproducties van bestaande platen of van photo
graphieën , waardoor almede de nauwkeurigheid niet 
bevorderd wordt. 

Het werkje van Georg Galland, dat daarenboven 
slechts de Renaissance behandelt, geeft wel tekst, doch 
weinig, en dan nog gebrekkige, afbeeldingen. Ook deze 
tekst is weinig wetenschappelijk en niet zeer nauwkeu
rig , daar de schrijver, evenals de meeste zijner land-
genooten, te zeer aan zijn neiging tot generaliseeren 
toegeeft. 

Dat de oude kunst het Genootschap Architectura et 
Amici t ia , dat zoovele talentvolle mannen in zijn midden 
heeft, nauw aan het hart ligt, zou ik niet durven be
weren. Wel hebben wij af-en-toe in De Opmerker reisbe
schrijvingen , door schetsen geïllustreerd, aangetroffen, 
die zeer der lezing waardig waren, maar de afdeeling 
„Oude kunst" in De Bouwmeester •werd zeer stiefmoeder
lijk bedeeld; behalve toch een opmeting van het Mon-
nikendamsche koorhek, kregen wij slechts een paar 
teekeningen van kasten, die, hoe verdienstelijk ook, 
het gemis aan goede opmetingen van gebouwen niet 
konden vergoeden. 

H e m , die eenmaal de geschiedenis der Nederlandsche 
Bouwkunst schrijven zal, ontbreekt het nog ten eenen-
male aan het noodige materiaal. Toch zou dit zoo ge
makkelijk bijeen te krijgen wezen. Hoe menig jong 
bouwkunstenaar toch, die thans zijn tijd aan het maken 
van ontwerpen zonder kunstwaarde verspilt, zou door 
het opmeten en in teekening brengen der belangrijkste 
bouwwerken in zijn onmiddellijke omgeving op hoogst 
nuttige wijze ten bate der vaderlandsche kunst werk
zaam kunnen zijn niet alleen, maar ook zijn smaak 
kunnen veredelen, zijn hand kunnen oefenen. Daar is 
bijna geen dorp in Nederland of het heeft een kerk of 
ander gebouw, dat interressant is; men zie slechts de 
platen van de „Nederlandsche Tafereelen", in 1792 bij 
De Groot en Warnars te Amsterdam uitgekomen. Moge 
er ook al veel gesloopt wezen, er is nog zoo veel over, 

waarvan de heugenis voor het nageslacht bewaard 
dient te blijven. 

Dat deze regelen mogen strekken om een ieder op 
te wekken , naar de mate zijner krachten mede te doen 
aan het aandragen van bouwsteenen voor de Geschie
denis onzer Bouwkunst, is de wensch van 

een navorscher. 
Bovenstaande beschouwingen, ons van zeer gewaar

deerde zijde gezonden, bevatten zeer veel waars. Wat 
de schrijver zegt omtrent het stiefmoederlijk bedeelen 
der oude kunst in onze tijdschriften, is zeker niet ge
heel onjuist, doch wij moeten opmerken, dat de redactie 
rekening heeft te houden niet alleen met de verschil
lende smaken, maar ook afhankelijk is van de stof, 
die ter plaatsing aangeboden wordt. Zeer aangenaam 
zal het ons ondertusschen zijn, indien bovenstaand 
krachtig pleidooi aanleiding moge wezen , dat ons fraaie 
opmetingen ter opneming worden gezonden , want ook 
wij wenschen onze rubriek „Oude kunst" zoo belangrijk 
mogelijk te doen zijn. R E D . 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 17 Februari 1886. 

De Voorzitter opent de vergadering, waarna de no
tulen der vorige vergadering worden gelezen en goed
gekeurd en het programma medegedeeld der prijsvraag, 
door de Afdeeling 's-Gravenhage der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst uitgeschreven voor een 
eenvoudig gedenkteeken op het graf van wijlen den 
heer H . P. Vogel. Aan de prijsvraag zullen o. m. 
ook mogen mededingen de leden van het Genootschap. 
Het buitenlid, de heer S. R. Mentz, wordt tot gewoon 
aangenomen. De heer Jan Springer houdt eene bij
drage naar aanleiding van het plaatwerk „Le Vatican 
et la Basilique de Saint-Pierre de Rome, par Paul Lé-
tarouilly", door hem ter tafel gebracht. Spreker geeft 
van dat monument een geschiedkundig overzicht en 
vele wetenswaardigheden. Wegens het vergevorderde 
uur, werd de kunstbeschouwing niet geheel ten einde 
gebracht, doch tot een volgende vergadering aange
houden. 

De heer Jan Springer werd door den Vice-voorzitter, 
den heer E . Damen , namens de vergadering dankge
zegd voor zijne bijdrage, die in het orgaan zal wor
den opgenomen. 

De heer J . N . Scheltema liet circuleeren eenige zeer 
goed uitgevoerde teekeningen van ramen enz. van E n 
gelsch gebrand glas, bij hem verkrijgbaar. 

De Voorzitter dankte den heer Scheltema voor zijne 
kunstbeschouwing. 

Een drietal vragen werden in de vraagbus gevonden, 
waarvan een staande de vergadering werd opgelost en 
de twee overigen naar de Vak- en Vragencommissie 
ter oplossing verwezen. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter 
de talrijk bezochte vergadering onder mededeeling, dat 
de heer Löning als spreker in de volgende vergade
ring zal optreden. 

P R IJ S V R A G E N . 
De Afdeeling 's-Gravenhage der Maatschappij tot Be

vordering der Bouwkunst schrijft een prijsvraag uit voor 
een eenvoudig gedenkteeken op het graf van wijlen den 
bouwkunstenaar H . P. Vogel. 

Men verlangt de teekeningen van: een vóór- en zij
aanzicht , plattegrond en doorsneden over de breedte 
en hoogte, alles op een schaal van 10 c .M. per meter. 

Het leveren van details op grootere schaal, benevens 
eene toelichtende memorie met begrooting van kosten 
wordt verlangd. 
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De oppervlakte, waarover kan worden beschikt, is: 
1 meter breedte bij 0.50 meter diepte. 

Ter mededinging naar deze prijsvraag worden uit-
genoodigd alle leden der Afdeeling 's-Gravenhage, 
de leerlingen cn oud-leerlingen van den heer Vogel , 
de leden der Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst en van Architectura et Amicitia. 

Aan den inzender van het der bekroning waardig 
gekeurd ontwerp wordt toegekend een eeregetuigschrift. 
De naam van den bekroonde zal op het monument 
worden gegrift. De kosten mogen de som van f 1000 
niet te boven gaan. 

A L O E M E E N E B E P A L I N G E N . 

Art 1. De stukken ter beantwoording dezer prijs
vraag moeten vrachtvrij worden ingezonden vóór of op 
15 Apr i l 1886, aan het adres van den Secretaris, Groe-
newegje n". 26, te 's-Gravenhage. 

Later ingekomen stukken blijven buiten beoordeeling. 
Art . 2. E lk ontwerp moet gemerkt zijn met een 

spreuk of motto en voorzien van een verzegeld naam
briefje , waar op het adres bedoeld motto is herhaald 
en van binnen zal inhouden den naam , voornaam, de 
betrekking en woonplaats van den inzender 

Ar t . 3. Behalve het opschrift, moeten het letterschrift 
op dc teekeningen, den naambricf en de bijbehoorende 
stukken met een andere hand dan die van den inzen
der geschreven zijn 

Ar t . 4 . De ontwerpen worden ter beoordeeling ge
steld in handen eener Commissie van 3 leden, zijnde 
de heeren W . C. Metzelaar, lid van het Hoofdbestuur 
der Maatschappij, Jan Springer, Voorzitter van het 
Genootschap Architectura et Amicitia, en G. J . Morre, 
lid van het Bestuur der Afdeeling 's-Gravenhage. De 
naam van den bekroonde met den uitslag van het rap
port wordt in het Bouwkundig Weekblad en De Op
merker bekendgemaakt. 

Ar t . 5. De niet-bekroonde stukken moeten vóór 1 
Juli 1886 afgehaald worden bij den Secretaris der Af
deeling, op vertoon van de spreuk of het motto, op de 
teekeningen aangegeven. 

Hieraan niet op den bepaalden tijd voldaan zijnde, 
vervallen de stukken aan de Afdeeling. 

Namens het Bestuur der Afdeeling: 
J . v. L I T H J R . , Onder-voorzitter. 
P. T I R I O N , Secretaris. 

H E T W O N I N G E N G E B O U W „ D E F O U G E R A " 
T E B R O O K L Y N . 

De vindingrijke en practische Amerikaan, die er steeds 
op uit is , hoe ook, geld te verdienen , beschouwt het 
publiek als het vruchtbaarste terrein voor zijne operatiën 
en is van meening, dat de beste wijze om geld te ver
dienen daarin bestaat, dat men het publiek in ruil 
daarvoor allerlei gemakken aanbiedt. 

Sommigen leggen zich erop toe een bestaan te vin
den door den medemensch ten eigen bate de middelen 
te verschaffen tot een belangrijke bezuiniging op de zoo 
drukkende en hooge kosten van levensonderhoud; ande
ren trachten zich een bestaan te verwerven door het 
bevorderen van de belangen en het verlichten der zorgen 
van velen. Zoo kwam men ertoe , de belangen en be
hoeften van vele huisgezinnen te veteenigen en ontstond 
het centralisatie-systeem, dat overal, waar 't in practijk 
werd gebracht, een verrassende besparing van kosten 
en vereenvoudiging opleverde. Dat centralisatie-systeem 
had schitterende en voordeelige uitkomsten en werd met 
algemeenen bijval door het publiek begroet, toen het 
werd toegepast op de woning, eene behoefte, die voor 
allen bestaat en een groot deel der jaarlijksche uitgaven 
verslindt. Het verschaffen van eene goede, vrije en 
goedkoope woning is eene zaak van gewicht, wijl de 

I huurprijzen in steden als New-York en Brooklyn buiten-
I sporig hoog zijn en het herhaald en kostbaar verhuizen 
lasten geeft, die nog vermeerderd worden door de 
wispelturigheid en de onverschilligheid der verhuurders. 
Voeg daarbij het ongerief en de onvrijheid, door tal 
van medebewoners in hetzelfde pand veroorzaakt, en 
het ligt voor de hand dat ieder, die eenige malen van 
woning veranderd was, zich over den verhuurder of 
de inwonende gezinnen te beklagen had. Men be
schouwde den last als onvermijdelijk, daar ieder de 
overtuiging had, dat geen der bestaande en voor ver
huring bestemde gebouwen in New-York, Brooklyn 
en andere wereldsteden, aan elk gezin volkomen af
zondering van mede inwonende gezinnen kon waarbor
gen. Niemand achtte verbetering mogelijk, daar cen
tralisatie juist tegenstrijdig met afzonderlijke vrijheid 
scheen. Toch is men erin geslaagd, dit schijnbaar 
onoplosbaar vraagstuk op vernuftige en volkomen vol
doende wijze op te lossen en daaraan financiëele voor
deden te verbinden De beschrijving van de inrichting 
der Fougera, een gebouw dat minstens 40 woningen 
omvat, zal dit duidelijk maken. 

De Fougera is een groot en fraai gebouw van 6 ver
diepingen en 16475 voet oppervlakte; het heeft aan 
de zijde van de breede Clintonstreet 180 voet lengte, 
terwijl het de hoeken van de Atlantic-Avenue en State-
street over 91 '.'j voet lengte beslaat. Atlantic-A venue 
is een der grootste boulevards van Brooklyn en ligt 
in de voornaamste wijk en in de rijkste buurt van 
deze stad. 

De bouw, in het begin van Mei 1881 begonnen, 
was omstreeks September 1882 voltooid. Het gebouw 
is opgetrokken van de fraaiste soort geperste Philadelphia-
baksteen, met cordonbanden van bruine steen en zware 
gegalvaniseerd-ijzeren kroonlijsten. De fundeering is 
zeer solied aangelegd en de steenen scheidsmuren 
der woningen boven de winkels, die gelijkstraats zijn 
aangebracht, worden ondersteund door een sterk 
samenstel van ijzeren draagbalken. 

De hoofdingang, als een der voornaamste deelen van 
dit kostbaar gebouw gekarakteriseerd, ligt in het 5 voet 
vooruitspringend middendeel van den hoofdgevel aan 
Clintonstreet en vormt een groot ijzeren portiek van 
19 voet wijdte en twee verdiepingen hoogte, waarbij 
een fraai geornementeerd balkon op elk der twee ver
diepingen en 12 forsche ijzeren kolommen. 

De ligging van het gebouw is van groot belang, niet 
alleen voor de bewoners maar ook voor de daarin ge
plaatste winkels; de bouwplaats werd gekozen in de 
onmiddellijke nabijheid van het Stadhuis, het Paleis 
van Justitie, het Postkantoor, de verschillende Banken, 
Kerken, Schouwburgen, Clubgebouwen en de voor
naamste inrichtingen, terwijl Prospect-Park en Green
wood per rijtuig binnen 20 minuten bereikbaar zijn. 

Op geringen afstand van daar liggen de South- en 
Wal street-veerbooten en vindt men de groote brug, 
die te zamen de groote verkeersaderen met New-York 
vormen. Vele tramlijnen loopen langs het gebouw en 
staan in verbinding met alle veerbooten en spoorwe
gen op Long-Island-Depot, Coney-Island, Brighton, 
Manhattan, Rockwaybaai enz., terwijl een luchtspoor-
weg tot snel verkeer aangelegd wordt op Atlantic-
Avenue, met vertakkingen naar de groote brug en naar 
alle deelen van Long-Island. Deze gemrkkelijke ver
voermiddelen, waarvan men zich elk oogenblik kan 
bedienen, zijn in den zomer van de grootste waarde 
voor huurders, die de frissche zee- of buitenlucht wil
len genieten. In weinige minuten kan men de East-
river met een veerboot oversteken om New-York te 
bereiken, en vervolgens staan steeds allerlei vervoer
middelen , als trams en den Manhattan-luchtspoorweg 
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gereed om alle plaatsen van New-York of de omge
ving te bezoeken. Kooplieden, die hunne zaken in 
het lager deel van New-York hebben, zullen voor hun 
gezin bezwaarlijk een meer gelegen, gezonder en ge
makkelijker tehuis vinden, dan in de Fougera, want 
een korte morgenwandeling naar de South-Ferry, een 
tocht over de baai naar New York en verder naar het 
kantoor of de beurs, en dezelfde terugtocht in den na
middag zijn zeer goed om de gezondheid te onder
houden ; zulk eene verplaatsing kost weinig geld en 
is verre te verkiezen boven een langen, tijdroovenden 
rit van af een meer van de rivier verwijderde woning. 

Bij het binnenkomen van het gebouw valt terstond 
het oog op het rijke mahoniehouten timmerwerk en 
het tintelend gekleurd antiek glas, die op kunstige 
wijze zijn te samen gevoegd en zoo fraai bij elkander 
passen , dat men er met genoegen naar ziet. De hoofd-
vcstibule, het portiersverblijf en de lijstwerken van de 
hoofdtrap zijn allen in fraai gesneden mahoniehout uit
gevoerd en in volkomen overeenstemming met den 
hoofdingang. De verdieping gelijkstraats is geheel voor 
winkelruimten ingericht; door de reeds omschreven in
richting zijn de scheidsmuren van de bovenverdieping 
in dc winkels niet doorgetrokken, zoodat er zoowel 
aan de Atlantic-Avenue als de Clintonstreet 3 of 4 
winkels uitkomen, die tot een reusachtig geheel kun
nen vereenigd worden. Zij worden des winters met 
stoom verwarmd, zijn goed verlicht door groote spie
gelruiten, hebben groote luchtige kelderverdiepingen 
en kelders voor magazijnen. Deze winkels zijn de fraaiste 
van Brooklyn en zeer geschikt voor drogerijen, klee
deren , galanterieën, modewaren, bazars enz. Boven 
de winkels en den ingang zijn vijf verdiepingen, die 
te zamen 40 gemakkelijke woningen bevatten, acht op 
elke verdieping, allen goed verlicht en geventileerd. 

Elke woning bestaat uit: 
i " . Een spreekkamer met vensters aan de straat, 

waarin een fraai gesneden spiegel, candelabres van het 
meest gezochte model, marmeren schoorsteenmantel 
en vuurplaat voor hen, die aan het stoken van een 
open vuur de voorkeur geven. 

2". Een eetkamer met brisée en (met uitzondering 
van den spiegel) op gelijke wijze als de spreekkamer 
gestoffeerd. 

3". Een ruime keuken met closets, flinke aanrecht-
bank , goede stookplaats, vaste tobben of spoelbakken, 
waarbij heet en koud water steeds voorhanden, en een 
kraan voor heete lucht tot het drogen van klein ge
reedschap of het tafelservies. 

411. 4 slaapkamers, waarvan 2 ieder met een closet 
of een kleerkast, terwijl alle (met uitzondering van de 
dienstbodenkamer) een waschbekken met heet en koud 
water hebben. 

5". Een badkamer, goed verlicht en geventileerd 
met waschbekken en alle verbeteringen, die in den laatsten 
tijd op dat gebied zijn bekend geworden. 

6". Een afzonderlijke gang met radiator, hangend 
gasornement, een zeer doelmatige spreekbuis, die op 
bijzondere wijze en zeer vernuftig is aangebracht en 
in verbinding staat met het nummerbord in de por
tierskamer en een signaalklok aan de buiten- ofgang-
deur, die sterk geluid geeft en stevig bevestigd is. 

Het geheele gebouw wordt met stoom verwarmd, 
door 2 ketels, elk van 65 paarde-kracht, die onder het 
trottoir en alzoo geheel buiten het gebouw geplaatst zijn. 

Bij koud weder wordt een constante aangename 
warmte onderhouden, waarbij de lucht zuiver blijft en 
niet besmet is met schadelijke koolgassen. De ver
diepingen in het gebouw hebben dc hoogte van 11 '/, 
tot 13% voet, waardoor overvloed van lucht verzekerd 
wordt, want het gebouw wordt aan drie zijden door 

straten begrensd en heeft aan de achterzijde een bin
nenplaats van 19'-, voet breedte. 

De woningen op de hoeken zijn dc ruimsten en heb
ben elk 10 vensters in twee gevels langs de straat, 
waardoor zij verkieslijk boven de anderen zijn. 

Van de bovenverdiepingen geeft het panorama over 
Brooklyn, Staten-Island, New-Jersey. New-Yorkha-
ven en het landschap mijlen ver in 't rond een prach
tig uitzicht, dat een onvergetelijken indruk achterlaat 
bij ieder, die het eens genoot. De bovenste wonin
gen zijn door hare hoogte natuurlijk vrij van leven 
en stof; daar zij even gemakkelijk met den na te noe
men elevator bereikbaar zijn als de onderliggende en 
het voordeel van het prachtig uitzicht aanbieden, zijn 
zij natuurlijk het meest geschikt voor personen, als 
schilders of andere kunstenaars , die onbelemmerd dag
licht noodig hebben. 

Voor veiligheid tegen brand zijn alle mogelijke voor
zorgen genomen, daar de woningen op dezelfde ver
diepingen van elkander gescheiden zijn door een sterken 
muur van baksteen van 12 tot 16 inches dikte, terwijl 
in het mcerendcel van dergelijke gebouwen slechts 
muren van 8 inches gevonden worden. Behalve de 
vuurvaste hoofdtrap en de ijzeren dienstbodentrap, be
vindt zich aan het einde van de open plaats een vaste, 
sterke, gemakkelijke, vrijstaande ijzeren trap met een 
vuurvaste overbrugging cn dito vertakkingen over de 
plaats , tot gemeenschap met elke verdieping en tot 
toegang naar de plaats. Deze ijzeren trap aan den 
achterkant van het gebouw, de ijzeren dienstbodentrap, 
die een uitgang naar Statestreet heeft en de vuurvaste 
hoofdtrap bij den hoofdingang geven den bewoners der 
verschillende verdiepingen meer veiligheid, dan elk 
ander particulier gebouw of woning. Zeker zijn wei
nig gebouwen in Brooklyn voor brand veiliger dan de 
Fougera. 

Eenige bijzondere gemakken en voordeden, ten al-
gemeenen gerieve der bewoners aangebracht, mogen 
niet stilzwijgend worden voorbijgegaan. Bij den ingang 
in Clintonstreet is een nette en gemakkelijk ingerichte 
hydraulische elevator, die de inwonenden zoo goed als 
voor de deur hunner woningen brengt, wanneer zij 
ten minste dit middel van vervoer verkiezen boven de 
gemakkelijke hoofdtrap. Op deze wijze wordt tijd en 
moeite bespaard. 

Het huiswerk wordt zoodoende ook gemakkelijker 
en op meer economische wijze gedaan; één dienstbode 
doet het werk van twee, en daardoor worden onderhouds
kosten , loon enz. bespaard , terwijl er geen kelderver
dieping, geen keuken beneden, geen sousterrain voor 
dienstboden is en er geen vrees voor indringers behoeft 
te bestaan. Stoomvcrwarming, heet water voor baden, 
voor de wasch en den schoonmaak worden dag en 
nacht verschaft, zoodat geen ander vuur dan om 
te koken noodig is. Bedienden van het gebouw hou
den de gangen en trappen schoon, leveren de brand
stoffen aan de deur af en halen dagelijks de asch en de 
vuilnis op. Deze gemakken , die in de huur begrepen 
zijn, besparen aan elk huisgezin minstens twee-of drie
honderd dollars per jaar, behalve de daaraan verbonden 
lasten, en zoodoende is het centralisatie-systeem tevens 
een economische maatregel. Daarbij komt, dat zulk 
een woning van 8 kamers minder ameublement vordert 
cn bijgevolg goedkooper is dan een huis van 3 ver
diepingen. De portier heeft uitdrukkelijk last scherp 
toezicht te houden op dc binnenkomenden, zoodat geen 
bedelaars, landloopers of indringers van den elevator 
gebruik kunnen maken om de verschillende verdiepin
gen te bereiken. De veiligheid voor dames, kinderen 
of gebrekkigen is voldoende verzekerd en blijft onge
stoord, daar elke woning een afzonderlijke afgesloten 
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gang heeft. Een vernuftig systeem van spreekbuizen 
(Ostrander's oral annunciator) stelt de verschillende 
woningen in verbinding met het portiersbureau. 

Bij het ondernemen van een langdurige reis staat 
de woning onder beter toezicht, dan gewoonlijk het 
geval is en, in weerwil van al deze voordeden, is de 
jaarlijksche huur zeer billijk, ja zelfs minder, dan de 
helft van een dergelijke woning in New-York. 

Om zich een voorstelling te kunnen maken van de 
practische wijze der oplossing van het moeilijke vraag
stuk om aan dc bewoners van een groot aantal wonin
gen vrijheid te verzekeren , volgt hier dc beschrijving 
van één der 5 volkomen gelijk ingedeelde verdiepingen. 
Wanneer men per elevator of langs de groote trap één 
der verdiepingen bereikt heeft, ziet men in de diepte 
van het gebouw tegen een muur, waarachter de kap-
ruimte voor de ijzeren diensttrap gelegen is. In dezelfde 
richting en terzelfde breedte als de ingang (19 voet) 
ligt een open plaats, die alle verdiepingen verlicht en 
waar de genoemde vciligheidstrap en de bordessen zich 
bevinden, die voor alle verdiepingen bereikbaar zijn. 
Links en rechts van het vooromschreven gedeelte, dat 
het midden van het gebouw vormt, vindt men vol
komen gelijke indeeling. 

Bij aankomst in de groote trap en elevator-ruimte 
gaat men bijv. links en bereikt een lange open gang, 
die direct verlicht wordt door de onmiddellijk nabijge
legen open plaats. Vóór zich heeft men 2 deuren, die 
elk een afzonderlijke gang afsluiten. Aan het eind 
van eerstgenoemde gang vindt men hetzelfde, doch 
tevens rechts de deur, die toegang geeft tot het bor
des en de vrijstaande ijzeren brandtrap, die tot op dc 
binnenplaats leidt. 

De woning aan Clintonstreet bevat: 
2 slaapkamers, elk met I raam aan Clintonstreet, 
1 badkamer, met I raam aan Clintonstreet en met 
1 slaapkamertje, onmiddellijk daaraan belendend en 

met een hoog raam in de gang uitkomend. 
1 keuken, j allen met 1 raam aan Clintonstreet, 
1 eetkamer, j en de laatste met 2 ramen aan A t -
I kamer, ) lantic-Avenue, 
1 slaapkamer, met 1 raam aan Atlantic-Avenue. 
De beide volgende middelste woningen aan Atlantic-

Avenue zijn volkomen gelijk ingedeeld. Zij omvatten 
te zamen in het midden een open ruimte onder eene 
glazen bedekking. 

Elk dezer woningen bevat: 
I slaapkamer, met een hoog raam in den algemeenen 

gang, 
1 dito als voren cn met een raam aan de met een 

gbskap bedekte ruimte, 
1 badkamer, met een raam aan de ruimte met glaskap, 
I slaapkamertje als voren, 
1 keuken met 2 ramen aan de ruimte onder de 

glaskap, 
1 eetkamer met een raam als voren en met brisée, 

grenzend aan 
1 slaapkamer met een raam als voren. 
De achterste woning is evenzoo ingericht, doch heeft 

een afzonderlijke met glas overdekte ruimte van de 
halve oppervlakte, als die voor de beide middelwonin
gen , terwijl 2 der slaapkamers juist zooveel grooter 
zijn, dan die der middenwoningen als de breedte van 
de publieke gang bedraagt; buitendien zijn zij beiden 
verlicht met een raam aan de open plaats, terwijl de 
achterste en grootste tevens een raam aan de ruimte 
onder de glaskap heeft. 

De woningen zijn zoowel door meerdere of mindere 
fraaie en ruime inrichting, als door ligging en door 
hooger of lager gelegen verdieping verschillend in 
huurprijs, zoodat ook rekening is gehouden, zoowel 

met verschil van behoeften als met verschil van geld
beurzen. 

Bij de eigenaardige maatschappelijke toestanden van 
Amerikaansche groote steden, voorziet dit gebouw in 
een lang gevoelde behoefte; deze inrichting heeft bij 
het publiek een goed onthaal gevonden, zoodat dan 
ook zelden een woning daarin onverhuurd staat. 

T E N T O O N S T E L L I N G E N 
D E R 

M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 
De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst zal in de 

aanstaande Meivergadering het voorstel doen om jaarlijks eene 
tentoonstelling te houden op het gebied van Bouwkunst. In 
afwachting van de te nemen beslissing, is het onderstaande 
reglement ontworpen voor eene nationale tentoonstelling, die 
in het voorjaar van 1886 gehouden kan worden: 

I*. De tentoonstelling zal geopend worden op Zondag r i 
Apri l 1886 en gesloten worden op Zondag 23 Mei d.a.v., des 
namiddags te 4 uren. 

De kunstwerken moeten ingezonden worden van 24 tot 31 
Maart a.s., vrachtvrij va vergezeld van eene duidelijke omschrij
ving, aan het bureau der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, Marnixstraat 402, te Amsterdam, gelijk mede alle 
brieven, de tentoonstelling betreffende. 

De naam des vervaardigers en het onderwerp der inzending 
moeten duidelijk op de keerzijde van elke inzending worden 
vermeld. 

2". Het bestuur benoemt vóór elke tentoonstelling een Com
missie van toelating, welke besluit omtrent het al of niettoe-
Iaten der inzendingen. 

Geene werken zullen geplaatst worden zonder schriftelijke 
toestemming van de vervaardigers. 

30. Tot de tentoonstellingen worden toegelaten ontwerpen 
voor gebouwen, uitgevoerd binnen de laatste tien jaren, of 
ontwerpen voor onuitgevoerde gebouwen, waarvan de plans 
zijn vervaardigd binnen de laatste zes jaren, onderdeden daar
van, ontwerpen voor monumenten, voor voorwerpen op het 
gebied van kunstindustrie en decoratief schilderwerk, schet
sen of opmetingen van oude of nieuwe belangrijke bouwwerken, 
studiën op het gebied van teeken-, schilder en boetseerkunst, 
en, zoo de plaatsruimte het toelaat, uitgevoerd decoratief schil
derwerk en beeldhouwwerk, en wat het Bestuur verder ter op
luistering noodig oordeelt. 

4°. De teekeningen van een uitgevoerd ontwerp, zoowel 
van bouwkundigen als van kunstindustrieclen aard, moeten, 
om tentoongesteld te kunnen worden, vergezeld zijn van een 
photographische afbeelding, genomen naar het uitgevoerde werk. 
Slechts bij uitzondering kan van deze bepaling worden afge
weken. 

5°. Teekeningen, enz. mogen niet opgerold voor de tentoon
stelling worden ingezonden; teekeningen, die niet op zwaar 
papier zijn uitgevoerd, moeten, op carton geplakt, worden in
gezonden. PhotographieCn moeten van een lijst of passe-partout 
voorzien zijn. 

6°. Ieder inzender heeft het recht meer dan e'e'n ontwerp in 
te zenden. 

Het Bestuur behoudt zich echter het recht'voor, om in over
leg met de Commissie van toelating, en bij mogelijke toezen
ding van een grooter aantal kunstwerken dan waarvoor plaats
ruimte beschikbaar is, een keuze te doen. 

7". Die werken, welke voor het belang der tentoonstelling 
niet genoegzaam geschikt worden geacht, zullen niet worden 
geplaatst en, onder geheimhouding, aan de opgegeven adressen 
worden teruggezonden. 

8°. Geplaatste werken zullen niet vóór de sluiting worden 
teruggegeven; het Bestuur heeft echter het recht in bijzon
dere gevallen van deze bepaling af te wijken. 

9°. Het Bestuur looft twee zilveren medailles uit, geslagen 
op den stempel der Maatschappij, een voor het beste en daar
toe waardig gekeurd ontwerp van een uitgevoerd bouwwerk, 
en een voor het beste en daartoe waardig gekeurde ontwerp 
van een onuitgevoerd bouwwerk; voorts eene bronzen medaille 
voor de beste en daartoe waardig gekeurde teekening van een 
bestaand oud Nederlandsch gebouw. 

io°. De inzendingen van leden der Maatschappij worden 
kosteloos teruggezonden aan de opgegeven adressen binnens
lands, en tot aan de grenzen voor buitenslands wonende leden. 
Alle andere inzenders zullen zelf de kosten der terugvracht 
moeten dragen. 

Namens het Bestuur: 

C. M U Y S K E N , Voor sitter. 

C. T. J. Louis R I E I I F . R , Secretaris. 
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B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
Vergadering van 18 Februari 1886. 

Tegenwoordig 37 leden. 
De Voorzitter deelt mede, dat de spreker voor deze vergade

ring verhinderd is, waarom thans eene vergadering B in plaats 
van A zal gehouden worden. 

Verder doet hij verschillende mededeelingen met betrekking 
tot het uit te geven plaatwerk, de schets-en societeitsavonden 
en de te houden tentoonstelling van werk der leden, waaraan 
hij eene aansporing tot meerdere deelneming toevoegt. Aan 
de Vereeniging voor Fabrieks- en Handwerksnijverheid te 
's-Gravenhage zal voor hare te houden tentoonstelling eene 
verguld-zilveren medaille worden aangeboden. 

Onder de ingekomen stukken bevinden zich: 
i°. het programma van de prijsvraag, uitgeschreven door 

het College van Brandmeesters, te Rotterdam, voor een diploma 
voor zijn eerelcdcn en leden van verdienste. Deze prijsvraag, 
ter beantwoording gesteld voor de leden van de Afdeeling van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, alhier, en van 
de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, wordt in de be
langstelling der leden aanbevolen; 

2 ° . een schrijven van de Vereeniging Art i et Industriae, te 
's-Gravenhage, in zake de door haar tc houden vaktentoon
stelling op het gebied van Kunstnijverheid, met verzoek om 
medewerking. Wordt besloten daaraan te voldoen. 

3". adres van aannemers-vercenigingen, te Amsterdam, aan 
de Kamer van Koophandel aldaar, met verdere bescheiden, 
houdende bezwaren tegen bepalingen van de Algemeene Voor
schriften. (') 

Na kennisneming hiervan, stelt de Voorzitter de vraag of de 
Vereeniging Bouwkunst cn Vriendschap op de eene of andere 
wijze dat adres zal ondersteunen. 

Werd in de geanimeerde discussie, die nu volgde, eenerzijds 
gewezen op het billijke van het vooropgestelde verzoek, ander
zijds werden dc Algemeene Voorschriften niet zoo bezwarend 

feoordccld, hetgeen bij een nauwgezette overweging ervan zou 
lijken; daarom werd het niet raadzaam voor de Vereeniging 

geacht, den gevolgden weg in te slaan. Ten slotte werd het 
voorstel aangenomen, voor de behandeling van dit onderwerp 
eene vergadering te beleggen, met opdracht aan het Bestuur, 
vooraf de quaestie aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen. 

In behandeling komt de ingezonden vraag: »Hoe is het mo
gelijk, dat zoo vele Grieksche en Ronieinsche monumenten, 
enz. onder den grond zijn geraakt, zóó zelfs, dat velen, zonder 
verwoest te zijn, toch geheel onzichtbaar zijn geworden." 

Een lid bepaalt zich alleen tot Rome cn. meent, dat naden 
val van het Westcrsch Ronieinsche Rijk, het volk zoodanig 
was ontzenuwd, dat de daarop volgende verwoestingen, meer
malen door de Gothen en Wandalen aangericht, van de ver
dwijning oorzaak zijn, cn dat de onbeteugelde Tiber, vrij spel 
hebbende, de noodige slib aanvoerde om bij overstrooming de 

(') Dit adres werd in het nommer van 6 februari j . l . opgenomen. 

ruimten tusschendepuinhoopen te vullen en vervolgens den grond
slag zoodanig verhoogde, dat men thans op het Forum Romanum 
meters diep moet graven om op den oorspronkelijken bodem, 
waarop de monumenten stonden, te komen. Van geheel on
beschadigde monumenten zal hier geen sprake kunnen zijn. 

Een ander lid wijst op de vulkanische uitbarstingen, die met 
de daaraan verbonden aschregens en lavastroomen veel hebben 
bedolven, dat nu weer, getuige Herculanum en Pompeji, on
geschonden aan het licht koint. Een derde lid zegt, dat hij 
bij zijn nasporingen betrekkelijk dit onderwerp, wel veel fei
ten vermeld heeft gevonden, maar niets over de oorzaken er
van. Een uitzondering hierop maakt een aan de zeekust in 
Italië gestichten tempel, die oorspronkelijk vrij hoog boven 
de zee stond, doch welks vloer thans iets onder het n i -
viau ervan ligt. Een opmerkelijk verschijnsel daarbij i s , 
dat zich in het midden der zuilen een gedeelte bevindt, dat 
door zeedieren is doorknaagd, wat bij het lager liggende ge
deelte niet het geval is. De tempel moet dus vroeger veel 
dieper onder water hebben gestaan dan thans. Wij kunnen 
hier aan niets anders denken dan aan eene daling en weder 
opheffing van den grond, misschien ook in verband met rijzing 
en daling van het niveau der zee. 

Twee nieuwe leden worden bij ballotage aangenomen en een 
voorgesteld. 

In deze vergadering was ter bezichtiging gesteld het plaat
werk van de verbouwing van het Binnenhof tc 's-Gravenhage. 

BINNENLANDSCHR BERICHTEN 
'S-GRAVENHAGE. De heeren A . H. Steers, civiel-ingenieur en 

H . A . Clifford, particulcr, beiden hierterstede wonende, heb
ben zich nu reeds tot den Gemeenteraad gewend met verzoek, 
hun vergunning te willen verleenen voor den aanleg en de ex
ploitatie van een zeehaven te Schcveningen , zoodra de heer 
Hora Siccama zijn aanvrage om concessie zal hebben ingetrok
ken. Het ontbreekt derhalve niet aan lief hebbers voor de con
cessie, maar het blijft dc vraag of die haven ooit totstand zal 
komen. Is het nut daarvan boven verdenking verheven en 
zou het welbegrepen belang van den Staat niet vorderen, dat 
in de eerste plaats de bestaande waterwegen naar Amsterdam 
dam en Rotterdam werden verbeterd om aan de billijke eischen 
van de scheepvaart tegemoet te komen? 

A M S T E R D A M . Het Gemeentebestuur heeft het oude Gymna
sium aan den Singel voor een maand ter beschikking gesteld 
van de directie van het Handels-museum, ten behoeve van de 
openbare tentoonstelling, verbonden aan den wedstrijd van 
Nederlandsche meubelfabrikanten, een cn ander in het laatst 
dezer maand te openen. 

T I E L . Maar wij vernemen, zal het bekroonde ontwerp van 
het Spaarbankgebouw uitgevoerd en de leiding van den bouw 
opgedragen worden aan den vervaardiger, den heer D. Kruijf, 
te Utrecht. 

D O K K U M . De aanbeveling van tien per-
sonen voor de benoeming van een directeur 
der gemeente-reiniging werd door den Raad 
aan het Gemeentebestuur teruggezonden 
met de opdracht om ccn voordracht te ma
ken van 5 personen, waaruit de benoe
ming zal kunnen geschieden. 

W A G E N I N G E N . De vraag of de Ooster
stoomtram vergunning zal verkrijgen om 
door de hoofdstraat te rijden, maakt de 
gemoederen warm. Een groot aantal be
woners dier straat, dc Hoogstraat, hadden 
den Raad per adres verzocht afwijzend tc 
beschikken op het verzoek tot het leggen 
van rails en in eene druk bezochte verga
dering der Vereeniging tot Bevordering 
van plaatselijke en algemeene Belangen 
werd deze zaak besproken en bij meerder 
heid van stemmen uitgemaakt, dat het 
leggen van rails onder de door den Raad 
gestelde waarborgen aanbeveling verdiende. 

De Raad heeft echter met 6 tegen 5 
stemmen afwijzend beschikt op het ver
zoek om de rails over de Hoogstraat te 
leggen. 

B E N O E M I N G E N . 
Bij den gemeentcreinigingsdienst te Am

sterdam is tot opzichter benoemd de heer 
P. J. M. van Stock, thans tijdelijk opzich
ter bij de gemeentereiniging tc Utrecht. 

— Benoemd tot opzichter bij het water
schap »de Lemstersluis", te Lemmer, de 
heer J. Kuipers, architect der gemeente 
Lemsterland. 

ADVERTENTIEN. 

A A N B E S T E D I N G . 
Het BESTUUR van het Bisschoppelijk Se

minarie « I J I V L A A R " onder Ginneken bij llreda, 

is voornemens aan te belteden op Dinsdag 2 
Maart 1886, des namiddags ten één ure, i 
de Herberg bij A. V A N M E E R , nabjj g. 
noemd Seminarie: 

H e t bouwen v a n eene K A P E L met 
brjhoorendo werken . 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage 
in voornoemde Herberg. Bestekken metéén 
stel teekeningen zjjn op franco aanvrage 
ii ƒ 4 . — verkrjjgbaar, zoolang de voorraad 
strekt, bjj den Boekhandelaar EDUAKD V A N 
WEES te llreda. Aanwjjzing op het bouw
terrein op Vrijdag 20 F'ebruari 1886 des voor
middags ten elf ure. Inlichtingen geeft de 
architect J . J . V A N L A N U E L A A R te 's-Frin-
cenhage nabjj llreda. 

DE LINT & Cie. 
Hottertlam. 

PARKETVLOEREN en WANDTEGELS: 
V T L L E E O Y & B O C H , 

B O C H F R È R E S . 
M I N T O N H O L L I N S & Cie. 

Trottoir-IJzersteen en Cementtegels. 
Groote voorraden. 

huis, 
a. 

b. 

De 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 1 Maart 

des middags te 12 uur, op het Raod-
in het openbaar aanbesteden: 
H e t maken v a n een gebouw ter 
vervanging v a n het gesloopte 
Logement „ D e M u n t " , aan het 
Sophiap le in en Singel . 
H e t u i tvoeren van eenige aard
w e r k e n en het maken van een 
houten brugje voor de A l g e 
meene Slachtplaats en V e e 
m a r k t , i n de Stads-Riet landen. 

— Voorwaarden dezer aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stiulsdrulkerjj, 
tegen betaling van/2.— voor de sub a (met 
twee teekeningen) en van f\.— voor de sub 
b (met een teekening) genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven, voor de sub 
o genoemde, ten kantore van den Stads-Ar-
chitect, Raadhuis kamer N" . 101, des och
tends van 10—12 uur, en voor de sub A ge
noemde, op het terrein in de Directiekeet, 
staande bjj hot Exercitieterrein in de Stads-
Rietlanden, des ochtends te 11 uur, gedu
rende de week welke de aanbesteding vooraf 
gaat. 

Hurgemeester en Wethouders voorn., 

V A N TIENHOVEN, 
De Secretaris, 

A. v. D . ELST Az. , /. s. 
Amsterdam, 17 Februari 1880. 

20 Februari 1886. D E O P M E R K E R 63 

Wordt gevraagd 
voor de Gemeente Venloo een D I R E C T E U R , 
S E R G A S F A B R I E K tevens B O U W 
K U N D I G E . Salaris / 1500. 

Zich te melden aan den Heer Burgemeester. 

Ministerie v a n Financiën-

L A NDS GE BOUWEN. 
AANBESTEDING. 

Op Dinsdag, 23 Maart 1886, des middags 
ten 12 ure, zal onder goedkeuring van den 
Minister van Financitfn, door of van wege 
den Minister van Financiün. en in tegen
woordigheid van den Rijksbouwmeester in 
het l m district, aan het lokaal van het De
partement van Financiön, worden aanbesteed: 

H e t onderhouden en horstel ion 
v a n het gebouw te L e e u w a r d e n , 
waa r in de kantoren v a n de hy 
po theken en het kadaster zijn 
geves t igd , v a n af p r i m o A p r i l 
1886 tot en met 31 M a a r t 1889. 

De besteding zal geschieden bjj enkele in
schrijving, volgens j$jj 434 en 486 der Alge
meene Voorschriften. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Minis
terie van Financiën, aan de bureelen van 
den Rijksbouwmeester in het 1ste district, 
Binnenhof n". 8 Ws Gravenhage, aan die van 
het Provinciaal Bestuur van Vriesland en ten 
kantore van den Bewaarder van de Hypo
theken cn het Kadaster te Leeuicaiden. 

Inlichtingen worden gegeven door voor
noemden Rijksbouwmeester en door tien Hoofd
opzichter bjj de Landsgebouwen D. FOK-
KENS te Zivolle. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Zater
dag 13 Maart 1880, des middags te 12 ure. 

't Gravenhage, 8 Februari 1S86. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 

BA RISTRA. 

Inschrijving 
OP 

Vrijdag 5 Maart 1886, 
T E N KANTORE V A N DE 

Gemeente-Gasfabrieken, Oost-Zeedijk, 
n a a r d e L E V E R I N G v a n 
1°. 15,000000 K i l o g r a m Enge l sche 

G a s k o l e n , en 
15,000000 K U o g r a m Westfaal -
sche G a s k o l e n , ten dienste de r 
Gemeente-Gasfabrieken te R o t 
te rdam. 

.... voorwaarden liggen, op de gewone 
dagen cn uren, ter lezing op het kantoor der 
Gemeente-Gasfabrieken, Oost-Zeedijk, alwaar 
tevens nadere inlichtingen zjjn te bekomen. 

De voorwaarden zjjn, tegen betaling van 
10 cents, voor beide leveringen afzonderlijk, 
verkrjjgbaar bjj Wed. P. V A N WAESBERGE 
EN ZOON, Boekdrukkers aan den Houttuin 

No. 73. 

2«. 

De 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

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

TB 

AMSTERDAM 
Beltweg N " . 3. 

T R A O E M A R K . NATUURL. ASPHALT 
V A N 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphaltvvegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Binks, Mout vloeren, 

Kelders. 
Kolt- en Kegelbanen, Winkel- en Manazi.jnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend7OndoordriDgbaar, Geraaswerend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg S, Amsterdam, of bjj den Heer 
II . O. KNOOPS C .OZN . , Beekstraat F . 02, tc Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

Bekroondi 
D u s s e l d o r p 1880. 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1 8 8 3 . 

JOH ANN ODORICO. Frankfort a/M. 

Bekroond: 
F r a n k f o r t a /M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

F A B R I E K V A N 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Bos ton . 
O p j j r e r l e h t l e » » 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

P11 Of OLIT110 GR A P H1E, PHOTOZIMOGRAPBTE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Ph*t»llth*graplile, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor riiuio/.imo-
frapiiie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne siéréoijpi-iiiritiiting voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

Or. J . T H I E M E . 

" V e r s c h e n e n : 
Uitgave van C. L . B R I N K M A N , te Amsterdam. 

B O D W n A L Ë N D Ë R v o o r 1 8 8 6 
Eooa J. O. VAN GENDT Jr., 

V E R M E E R D E R D D O O R 

T H . G . S C H I L L en D. H . H A V E R K A M P , 
ingenieurs en Architecten le Amsterdam. 

Prrjs i n kal fs leer ƒ1 .76 , ' in l i nnen ƒ 1.60, der Bij lage (verbeterde d r u k ) /"0.60. 
Verkrijgbaar bjj de meeste Boekhandelaren of tegen Postwissel bjj den Uitgever. 

Het is een bekende waarheid — en de ervaring leert het dagelijks — dat elk vakman, 
hg moge nog zoo bekwaam zjjn, in de uitoefening van zjjn beroep of bedrijf, zekere 
hulpmiddelen behoeft die hem hoe langer hy ze gebruikt meer en meer onmisbaar wor
den. De uitgaaf van dezen Kalender bewijst zulks in toenemende mate; het aanzienlijk 
debiet, dat met elk jaar eene grootere oplaag noodzakelijk maakt, toont duideljjk aan, 
dat deze Agenda in eene bestaande behoefte voorziet, een betrouwbare Gids bljjkt te zjjn 
en door elkeen die op cenigerlei wjjze tot het Bouwvak in betrekking staat gaarne ge
raadpleegd wordt. Immers, niet alleen dat het de voornaamste zaken met betrekking 
tot de Burgerlüke Bouwkunde, Bouwmaterialen, Machinerién, Post- en Telegraafwezen, 
wettelijke bepalingen op het Bouwen, Stoomwezen en Zegel, Afstand- en Loontabellen, 
op eene beknopte duidelijke wjjze behandelt, maar bovendien bevat het een bijgewerkte 
Naamlijst van het korps Ingenieurs en Opzichters van den Waterstaat, verschillende 
Spoorwegen en andere Technische Inrichtingen en Maatschappijen, benevens een Kaartje 
van Nederland, waarop de Spoor- en Tramwegen — tot heden bjjgewerkt — voorkomen. 
Met vertrouwen kunnen wü dit zakboekje aanbevelen, want 't geen deze Kalender van 
de gewone notitieboekjes doet onderscheiden, is niet alleen het bovengenoemde, maar 
ook de practisch ingerichte Agenda, bestaande uit p. ra. 75 pag. blanco geruit papier, 
waarop de datums vermeld staan, en de noodige ruimte is gelaten, om oanteekeningen 
of afbeeldingen te maken, 't Is een onmisbaar Zakboekje voor ieder vakman. Alle vragen 
betreffende zjjn vak zullen Bteeds op bevredigende wjjze in dit boekje beantwoord worden. 

A a n de bezi t ters van bovenstaande K a l e n d e r w o r d t tevens be r i ch t , dat 
van de personalia afdeeling „ D e p a r t e m e n t van Wate r s t aa t , Hande l en N i j 
v e r h e i d " een n ieuwe b i jgewerk te en verbeterde u i tgaa f is verschenen en 
op aanvrage g ra t i s w o r d t toegezonden. 
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Als Vertegenwoordigers van de verschillende fabrieken recouiniandoeren wij 

K Ü R K S T E E N , 
het lichtste Bouwmateriaal dat er bestaat (ongeveer 7 maal lichter dan baksteen) en 

u i tmun tend geschikt voor: 

O P V U L L I N G V A N H O L L E M U R E N , 
V e r v a a r d i g i n g v a n droge W a n d e n , 

het beste Isoleer-middel voor Stoomketels, Stoompijpen, Daken enz. enz. 

TROTTOÏÊTEGELS 
en V L O E R S T E E N E N in verschillende Vormen, Kleuren en Afmetingen; het 

sterkste en goedkoopste mater iaa l , dat in den Handel is. 

R O L L U I K E N 
van Staal en H o u t , zelfrollcnd en met drijfwerk. 

I J Z E H E R T S C H U I F D E U R E N . 

GEGOLFD IJZERBLIK 
v o o r D A K E N , B R U G G E N , D E K K E N e n z . 

C o n i p l e e t e I J z e r e n D a k e n e n M o u w e n enz . 
E. & P. ROTTSIEPER, te Ronsdorf (Rijnpruisen). 

Referentiën bjj: de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Mij.: Rotterdamsche Tramweg-Mij.; 
de Heeren Architecten W. C. METZELAAH tc 't-llaqe, M. A. DE Z W A R T te Voorburg, 
J . SCHOTEL tc Rotterdam, J . A. VAN DER KLOES tc Delft, i. C. V A N WIJK te 
Rotterdam, JACQUES L E I J H te Haarlem, Stearinekaarsenfabriek Gouda, enz. enz. 
Agenten gevraagd. (EEREDIPLOMA TE AMSTERDAM 1883.) Men vrage Prospectus enz. 

B E C K E R & B U D D I N G H . - A R N H E M . 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K v A * 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

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

GRKTUIGEN. 

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

STOOMKETELS o WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
B i c k e r s traat 

A M S T E R D A M . 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en Wate r l e id in 

gen, Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren cn Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV". Zittti, 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten cn bcgrootingen worden kosteloos 

geleverd 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie cn andere al of 
niet tropische producten; 

llnllciiile cn l-x 1 ia 11 sec 1 «• 1 M11 • S|{>Hnivnika|i|j('n, 
GEBOUWEN in Scherphoek ni l a l andere l«i»»ij»o, 

gelittl in ijzer »! ijzer mei hout i l steen. 
VAN DER LINDEN & C"„ te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding cn dakbedekking pasklaar. 

C;i I vil iiiseeiin^ op LUDII. 

V E R Z A M E L I N G 

B E K R O O N D E O N T W E R P E N , 
door de Leden van het genootschap 

„Architectlira et Amicit ia", 
gevestigd te AMSTERDAM. 

Het grootste debiet, aan „ D E B O U W 
M E E S T E R " ten deel gevallen, doet den 
Uitgever vermeencn dat vele Inteekenaren 
er belang in zullen stellen ook de „ B E 
K R O O N D E O N T W E R P E N " aan te 
schatten, ten einde dc door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig tc be
zitten, daar de bovengenoemde „ V E R Z A 
M E L I N G " door «DE BOUWMEESTER" 
vervangen is en hiermede als het ware é é n 
geheel uitmaakt. Hjj biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot de 
volgende prjjzen aan: 
in fraaie Portefeuille in plaats van ƒ 14.60 voor/7, 
zonder de Portefeuille,, „ „ „ 1 2 . — „ „ 6 . 

Deze „ V e r z a m e l i n g " bestaat uit 36 
Platen in Photo-lithographie, die een aantal 
verschillende «elangrjjke ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten, en is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „ d e 
Bouwmeester" . 

Arnhem. De Uitgever P. GOUDA QUINT. 

In het Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen 
van Th. J . DOBBE en ZOON 

t o U T R E C H T , V o o r s t r a a t H B O S e n 5 0 8 , 
Zijn te verkrijgen alle 

Teeken- en Bureau-behoeften ten dienste van Ingenieurs, Architecten, Aannemers, enz. 
Uitsluitend zijn daar ook te verkrijgen : 

A l l e s o o r t e n T e e k e n p a p i e r e n v a n d c H e e r e n 
C a r l Schleicher Ac Schikll te D u r e n . 

Voor dezelfde prijzen zoo als die op de monsters en de verschillende Tijdschriften zijn aangegeven. 

mW Zonder eenige verhooging van vracht of rechten. 

EEN-EN-TWINTIGSTE JAARGANG w° « 7 4 T U P i u r : r r n p i T A D i ,oo<c 

Gedrukt by ö. W. van der Wiel & C°„ te Arnhem. 

2*1% ƒ < 7 , 1 3 . 

j6,oc 

-f6,10 

98>f Jf. fSfCC 

een plaatwerk van ernstige strekking, als De Bouw
meester, beschouw ik het antwoord, ingezonden onder 

iii.iuKi cciiici iici uiiuucii ucucpcu, ue wijze, w 
zij op het uiteinde van het cartouche en relief is 
gesteld, is van bedenkelijken aard. 

uarop 
vooi 

fa r-
C 
O 
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H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

H W E R K T » , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amxteritam 

lSSo" bekroond met 
E E R E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
B ieke r s t r aa t 

A M S T E R D A M . 

A . J . B A C O N & C°. 
enieurs. Aannemen van V e r w a r m i n g 

On V e n t i l a t i e , Gas- ei Wate r l e id in 
gen, Bouwmate r i a l en enz. 

| B E K R 0 0 N D niet Gouden. Zilveren en Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m N » . ï J : t J > , 
A M S T E R D A M . 

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

Projecten en bcgrootingen worden kosteloos 
I geleverd 

I DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere «/of 
niet tropische producten; 

Hellende cn IA|MHSITII'IIIIC Sli'i'iiiivi'iika|i|u'ii, 
GEBOUWEN in Scherphoek ei U I T andere bilvviJXM, 

fthetl ia ijzer ui ijzer m hout tl steen. 
VAN DER LINDEN & C , te Dordrecht. 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

SftlvralHcrlng op Loon. 

V E R Z A M E L I N G 

B E K R O O X D K O N T W E R P E N , 
door dc Leden van het genootschap 

L A r c h i t e c t u r e et A m i c i t i a " , 
gevestigd te AMSTEK DAM. 

II. t grootste debiet, aan „ D E B O U W 
M E E S T E R " ten deel gevallen, doet den 
Uitgever vermeeneii dat vele Inteekenaren 
er belang in zullen stellen ook de „BE
K R O O N D E O N T W E R P E N " aan te 
schatten, ten einde dc door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be
zitten , daar dc bovengenoemde „ V E R Z A -

i M E L I N G " door tUE BOUWMEESTER" 
vervangen is en hiermede als het ware é é n 
geheel uitmaakt. Hjj biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot de 
volgende prijzen aan: 
in fraaie Portefeuille in plaats van ƒ14.60 voorƒ7. 
zonder de Portefeuille,, „ „ „12 .— ., „ 6 . 

Deze „ V e r z a m e l i n g " bestaat uit 36 
Platen in Photo-lithographie, die een aantal 
verschillende Belangrijke ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten, cn is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „ d e 
Bouwmeester" . 

A mhem. /Je Uitgever P. GOUDA QUINT. 

v o o r B o u w k u n d i g e n 
Z O O N 

5 0 2 e n 5 0 3 , 

A r c h i t e c t e n , A a n n e m e r s , e n z . 

11 : 

11 ik H e e r e n 

Ie Tijdschriften zijn aangegeven. 

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

P h o t «il i t l i . v Q. ,1 T h i e m e , Arr iViPni 



Stoon&briék t m ï i n 

Geur. YAK MALSEN - den Haag. 

Van do aan ommezijde afgedrukte lijsten wordt geregeld voorraad 

gehouden. 

Profillen naar verkiezing worden zonder prijsverhooging 

geleverd, de prijzen zijn gerekend van vurenhout franco 

schip of spoor doch zonder de vracht. — Greenen-, eiken-, 

nooten- of mahoniehouten lijsten tot evenredige prijzen. 

Deuren, ramen, lambriseringen, deurbekrooningen 
en complete betimmeringen in alle houtsoorten, 
worden op bestelling- in korten tijd geleverd, van 
goed gedroosd hout. 

en 

beeldhouwwerk in bout. Versiering van deuren, lijsten 
geheele vertrekken met canon pierre volgens teekeningen. 

E i k e n h o u t e n - , teakhouten, en. a n d e r e b l a n k e b u i t e n d e u r e n . 

Schooltafels, Parketvloeren, lntarsias, enz. 

E E N - E X - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N°. 9. 

RCn 

Redacteur-Uitgever \V. VAN' (iKMIT |(iz. I 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en adverlcmiün: j 

bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. . 
Bureau der Redactie van Archittctura el Amicitia JAN SPRINGER, jfl 

C. B. POSTHUMUS MKVJKS eu A. W. WKISSMAN. 1 

Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den Heer 
C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 

en al, wal de Administratie van het Genootschap betreft, aan tien lieer 
T H , O. S T R E N G E R S , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

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

V. De 859ste vergadering zal plaatshebben op Woens
dag 3 Maart a. s., des avonds te 8 uren, in het 
American Hotel. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Installatie van leden; 
c. Bijdrage van den heer J. H . T. Löning; 
d. Kunstbeschouwing, te geven door den heer Th. G . 

Strengers. 
2''. In dit blad is opgenomen het rapport der Jury

leden voor de beoordeeling van de ontwerpen., inge
komen op de prijsvraag „Een titelblad voor het plaat
werk Dc Bouwmeester." 

Het Bestuur vereenigt zich met de eindconclusie 
van dat rapport en verzoekt den vervaardigers der 
ontwerpen, ingezonden onder de motto's: Presto, Con
cours, Honoris causa en Raphael, hun tweede ontwerp 
in te zenden vóór of op 5 Apr i l e k. 

De ontwerpen zullen van 28 Februari a. s. tot en 
met 3 Maart d. a. v. in het Genootsch.ipslokaal ten
toongesteld en daarna aan de correspondentie-adressen 
teruggezonden worden. 

3'. Het programma voor de 2 , l c gewone prijsvraag 
is in dit nummer opgenomen. 

4 r. Het adres van den Penningmeester, den heer 
F . J . Bremmer Hzn. , is Prinsengracht 744. 

De financiëele zaken, loopende over het jaar 1885, 
worden nog door den vorigen Penningmeester, den 
heer E . Damen, beheerd. 

Namens het Bestuur: 
de Iste-Seeretaris , 

Th . G . Strengers. 

V E R S L A G en B E O O R D E K L I N ' G der 8 ant
woorden , ingekomen op de tweede .algemeene 
prijsvraag, serie 1885—1886, uitgeschreven 
door het Genootschap Architectura et Amicitia, 
te Amsterdam. 

Motto Presto. 
Het meest in het karakter van een titelblad voor 

een plaatwerk van ernstige strekking , als De Bou-w-
meester, beschouw ik het antwoord, ingezonden onder 
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mmerwerk 
d e n H a a g . 

o r d t a o r e g o l d v o o r r a a d 

der prijsverhooging 

1 vurenhout franco 

— Greenen-, eiken-, 

^nredige prijzen. 

deiirbekrooningen 
alle houtsoorten, 
ijd geleverd, van 

van deuren, lijsten 
volgens teekeninyen. 

i n k e b u i t e n d e u r e i j . 

Voor dezelfde prijzen zoo als die op de monsters en de verschillende Tijdschriften zijn aangegeven. 

Zonder eenige verhooging van vracht of rechten. 
Gedrukt bij G. W. van der Wiel & G 0., te Arnhem. 

RCHITECTVRAetMsMICITIA 

R e d a c t e u r - U i t g e v e r F . W . V A N ' G E N D T ]C,z. 
A d r e s voor R e d a c t i e en A d m i n i s t r a t i e v a n hut W e e k b l a d en advertenliuï i : 

H u r e a u v a n De Opmerker. D r i e k o n i n g e n s t r a a t 2S, Arnhem. 
B u r e a u d e i R e d a c t i e v a n Architechtra et Amicitia J A N S l ' K I N ( I E R , 

C . H . P O S T H U M U S M E Y J E S c n A . W . W E I S S M A X . 
S t u k k e n , de/u R e d a c t i e b e t r e f l e n d e , te adresseeren aan dun l i e e r 

C . li. r o s T M U M t ' s M K V J K S , K e r k s t r a a t 170 te Amsterdam 

A.UW., 
A I Ï O N X E M E N 1' / 2.25 per 3 m a a n d e n of w e l zes gulden per jaar, l)ij 

v o o r u i t b e t a l i n g en franco t o e z e n d i n g V a n d i t b e d r a g . V o o r hut b u i t e n l a n d 
f 7.50 en \e<ler landsch-lndiü /<)•—, b e i d e n bij v o o r u i t b e t a l i n g . 

A D V E R T E N T I E N ad 20 cent voor e i k e n regel p laatsru imte en 10 
cent voor c c n b e w i j s n u m m e r , w o r d e n tot V r i j d a g a v o n d a a n g e n o m e n 

A F Z O N D E R L I J K S N O M M K K S , bi j contante b e t a l i n g a d 15 cent per s t u k 
It cunt per p l a a t , te b e k o m e n aan het i ïureau v a n De Opmerker te 

e n a l , wat de A d m i n i s t r a t i e v a n het G e n o o t s c h a p betreft, aan d e n H e e r Arnhem en bij d e n II o o f d - C o r r cspo 11 d e n t J O H . < i . S T K M I . K R C/.N., B o e k 
T H . G . S T R K N C E R S , O o t t e r d o k s l n i s , te Amsterdam. h a n d e l a a r te Amsterdam. 

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

I*. De 859ste vergadering zal plaatshebben op Woens
dag 3 Maart a. s., des avonds te 8 uren, in het 
American Hotel. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Installatie van leden; 
c. Bijdrage van den heer J . H . T. Löning; 
d. Kunstbeschouwing, te geven door den heer Th. G. 

Strengers. 
2'\ In dit blad is opgenomen het rapport der Jury

leden voor de beoordeeling van de ontwerpen, inge
komen op de prijsvraag „Ken titelblad voor het plaat
werk Dc Bouwmeester." 

Het Bestuur vereenigt zich met de eindconclusie 
van dat rapport en verzoekt den vervaardigers der 
ontwerpen, ingezonden onder de motto's: Presto, Con
cours , Honoris causa en Raphael, hun tweede ontwerp 
in te zenden vóór of op 5 Apr i l e k. 

De ontwerpen zullen van 28 Februari a. s. tot cn 
met 3 Maart d. a. v. in het Genootschapslokaal ten
toongesteld en daarna aan de correspondentie-adressen 
teruggezonden worden. 

3'. Het programma voor de 2 , l e gewone prijsvraag 
is in dit nummer opgenomen. 

4n. Het adres van den Penningmeester, den heer 
F . J . Bremmer Hzn . , is Prinsengracht 744. 

De financiëele zaken, loopende over het jaar 1885, 
worden nog door den vorigen Penningmeester, den 
heer E . Damen, beheerd. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

Th. G . Strengers. 

V E R S L A G en B E O O R D E E L I N G der 8 ant
woorden , ingekomen op de tweede algemeene 
prijsvraag, serie 1885—1886, uitgeschreven 
door het Genootschap Arcltitectura et Amicitia, 
te Amsterdam. 

Motto Presto. 
Het meest in het karakter van een titelblad voor 

een plaatwerk van ernstige strekking, als Dc Bouw
meester, beschouw ik het antwoord, ingezonden onder 

het motto Presto. Het geheel heeft eenheid cn rust 
in zijn lijnen, is deftig en goed van aspect. 

De grootte der gekozen motieven is bijzonder juist, 
de hoofdzaak (de titel van het boek) spreekt, terwijl 
de omlijsting, eenigszins architectonisch opgevat, in 
overeenstemming is met den inhoud van het werk. 

Wordt deze teekening op zacht getint geschept pa
pier gereproduceerd, wellicht met enkele letters in 
't rood, dan zal zij een welgeslaagd titelblad vormen. 

Toch wensch ik op te merken, dat dc vier dolfijnen 
aan het voetstuk onnoodig, zelfs hinderlijk zijn; het 
silhouet wint erbij, wanneer zij vervallen. In plaats 
daarvan zou b. v. de vermelding van den uitgever vol
doende vulling aanbrengen. Meerdere opschriften in 
de open vakken zijn niet noodzakelijk. 

Motto Concours. 
Is het onder het motto Concours ingezonden ant

woord qua teekenwerk nog verdienstelijker dan Presto, 
zoo staat toch de compositie er zeer bij ten achteren. 
De algemeene aanblik mist het karakter van titelblad. 
Zooals het opschrift „De Bouwmeester" daar geplaatst 
is, schijnt het meer op de figuur onder den boog , dan 
op den inhoud van het werk te duiden. 

Verder komt mij de poort te nietig voor, ook vooral 
in verhouding tot de figuur. Ware dat motief (de poort), 
dat de Bouwkunde symboliseert, grooter gehouden, dan 
zou aan de verschillende voorwerpen, die de Vrije 
Kunsten en de Kunstnijverheid voorstellen, van zelf 
een meer bescheiden plaats zijn toegewezen. 

De bekroning van het geheel, verkregen door twee 
staande stutten, waarover een dwarsstok, die met dra
perieën en kwasten behangen is, ontwikkelt zich niet 
logisch uit het zware basement. Het geheel is te 
veel coin d'atelier. 

De wijze van bewerking getuigt, ik wensch het te 
herhalen, van een meesterhand. 

Honoris causa. 
Dit ontwerp getuigt eveneens van een ernstig stre

ven , de details zijn smaakvol geteekend, en het geheel 
maakt op den eersten aanblik een bevalligen indruk. 

De kindergroep met architcctonischen achtergrond 
maakt echter het midden benepen; de wijze, waarop 
zij op het uiteinde van het cartouche en relief is vooi> 
gesteld, is van bedenkelijken aard. 
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Verder is de manier, hoe de Amstel den krans met 
jaartal vasthoudt, niet van gezochtheid vrij te pleiten; 
toch heb ik nog meer bezwaar tegen de symmetrische 
samenstelling van het geheel, waarbij de op zichzelf 
fraaie ornemcntvulling evenwicht moet vormen met de 
figuur. Mij dunkt, dat dit ontwerp onsymmetrisch moest 
zijn, om tot een iénkeid te geraken. 

Bij Raphael zijn de details te klein van schaal. Het 
plaatsen van den titel op een neerhangend gordijn zou 
uit een oogpunt van stijl moeilijk te verdedigen zijn. 

De bekronende figuren op het fronton zijn te groot 
in verhouding tot de rest, terwijl de middenfiguur, 
spitsgevleugeld, een anderen indruk maakt dan blijk
baar de bedoeling was. 

Het boven cn onder halfcirkelvormig laten uitsprin
gen van den zwarten grond komt mij hier niet ge
motiveerd voor. Er is overigens in deze teekening veel 
talent en humor te bespeuren. 

Motto Meister iclt ritfe dich. 
Het effect van deze teekening wordt zeer benadeeld 

door den zwarten rand, die bij gemis aan tusschentoon 
te schril tegen de witte marge afsteekt. De haast, waar
mede schijnt gewerkt te zijn, treedt vooral aan 't licht 
bij de beide figuren, die den Gothischen stijl en de 
Renaissance voorstellen, en verleent aan het geheel 
ook iets nevelachtigs. Het opschrift De Bouwmeester 
had, hooger geplaatst, beter evenwicht gegeven. 

Motto Trachten. Dit ontwerp beantwoordt niet aan 
de bij de prijsvraag gestelde voorwaarden, daar het 
niet voor reproductie in photolithographic geschikt is , 
cn komt dus verder niet in aanmerking. 

Motto Ambitie getuigt van meer ambitie dan kunst
vaardigheid in het teekenen cn ontwerpen. 

Motto Prijsvragen gelijkt meer op een grafmonument 
dan op een titelblad, welk vermoeden bevestiging vindt 
in het gemoedelijke: in memoriam, dat in het cartouche 
vermeld staat. 

Aldus naar mijn beste weten opgemaakt door 
A . L E CoHTE. 

Amsterdam, 13 December 1885. 
Aan het Bestuur van het Genootschap Archi

tectura ct Amicitia. 

Hij dezen heb ik de eer te verklaren, dat ik mij vol
komen verecnig met de beoordeeling der tweede alge
meene prijsvraag voor het jaar 1885—86, door mijn, 
in de onderhevige materie zoo bij uitstek bevoegd 
medelid, den heer A . le Comte. 

Ook ik acht het antwoord, onder het motto Presto 
ingezonden, het meest in overeenstemming met het 
doel der prijsvraag-uitschrijving, het verkrijgen van een 
titelblad voor een boekwerk van een aard als Dc Bouw
meester. 

Ik mag echter niet ontveinzen, dat ik den indruk 
verkreeg, alsof de ontwerper zich niet geheel heeft 
weten los tc maken van dc herinnering aan andere, 
niet zeer lang geleden, verschenen titelbladen. 

De volgende zaken in het ontwerp Presto zouden 
naar mijne meening veranderd, omgewerkt of nader 
bestudeerd dienen te worden, vóór het bruikbaar is. 

1". De dolfijnen , reeds door den heer le Comte 
genoemd , dienen weggelaten; 

2". De balusters naast het jaartal in de borstwering 
verschillen onderling meer, dan dc losheid der teeke
ning toelaat; ; 

3". De Holbein-achtige colonnetten , die op het en-! 
tablement staan, vooral de bladen daarvan, en het daarop 1 

staand trapezium dienen een weinig verfijnd, terwijl de 
halve kolommen , naast de pilastervullingen staande, 
verbeterd dienen te worden. 

4". De vulling van het basement met liggende 
ruiten en kogels zoude ik een weinig beschaafd, het 
cuir rondom het kopje onder het jaartal een weinig 
meer geacheveerd wenschen te zien. 

De ontwerper heeft, bij al het verdienstelijke in zijn 
arbeid, niet genoeg in het oog gehouden , dat aan een 
titelblad, dat het uitvloeisel is eener prijsvraag van een 
Genootschap als Architectura ct Amicitia, hoogere 
eischen moeten worden gesteld dan aan een gewoon 
product der industrie. Omtrent de andere ontwerpen 
onderschrijf ik gaarne het gevoelen van den heer Le -
comte, wat betreft het voortreffelijk teekenwerk van 
de ontwerpen Concours, Honoris causa en Raphael. 

Het ontwerp Meister ieh rufc dich verraadt bijzonderen 
aanleg, hoewel het om dc haastige uitvoering niet ge
heel op ééne lijn kan gesteld worden met bovenge
noemde projecten. 

Om te concludeeren , veroorloof ik mij het Bestuur 
het volgende in overweging te geven: 

1". Om de bekroning niet toe te wijzen, daar geen 
der ontwerpen , ook Presto niet, aan de bepalingen van 
het programma voldoet, van onmiddellijk geschikt te 
zijn voor photolithographic. 

2". Om een tweede concours uit te schrijven tus-
schen de ontwerpers van Presto, Concours, Honoris 
causa en Raphael. 

3". Om aan het tweede concours, behalve de in 
het programma genoemde prijs, een premie te ver
binden bijv. van ƒ 25, terwijl het gepremieerd ontwerp 
de eer zal genieten om in den loop van ditjaarinhet 
Tijdschrift te worden opgenomen 

Door op die wijze te handelen, zal, meen ik , de 
rechtvaardigheid betracht worden. Ware aan de uit
voering van het ontwerp Presto een weinig meer zorg 
besteed, zoodat dit zonder omwerking en nadere be
studeering geschikt ware geweest, dan zou dit onge
twijfeld bekroond hebben moeten worden. 

I. G O S S C H A L K . 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Al s 2'1'' gewone prijsvraag, serie 1885—1886, wordt 

uitgeschreven een ontwerp voor 
E E N S C H I L D E R H U I S . 

E r wordt verondersteld een schilderhuis voor een 
gewone post. 

Het geheel moet gemakkelijk zijn te verplaatsen en 
de afmetingen moeten voldoen aan de bepalingen , voor
geschreven door het Ministerie van Oorlog. 

Men verlangt het ontwerp op de schaal van I : 10. 
De uitvoering der teekeningen wordt geheel vrijge

laten. 
Aan den vervaardiger van het der bekroning waardig 

gekeurd ontwerp wordt toegekend een premie van vijf-
cn-twintig gulden. 

De mededinging is opengesteld uitsluitend voor 
gewone leden van het Genootschap, cn de inlevering 
der ontwerpen, met stipte inachtneming van art. 67 
der wet en vergezeld van een correspondentie-adres, 
ten einde zoo noodig met den vervaardiger te kunnen 
correspondecren, moet geschieden vóór of op den 3 o s , D 

Maart e. k., ten huize van den i»' r-Secretaris, Ooster
doksluis 29, te Amsterdam. 

Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

Th. G . Strengers. 
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(A. et A. ) K U N S T I N D E H O O F D S T A D . 
Mocht men vroeger klagen , dat het voor het groote 

publiek aan gelegenheden ontbrak, om door het zien 
van goede voortbrengselen van kunstnijverheid zijn 
schoonheidszin te ontwikkelen, thans bestaat er, al
thans te Amsterdam, voor die klacht geen redelijken 
grond meer. 

Aan de vele tentoonstellingen, die de kunstzaal van 
het Panoramagebouw reeds binnen haar muren zag, 
sluit zich bijvoorbeeld thans weder eene aan, die de 
kerkelijke kunst tot onderwerp heeft, en die door ver
schillende handelaars in oudheden is samengebracht. 

Ongeveer de helft van de zaal wordt ingenomen door 
de koorgestoelten uit de Karthuizerkcrk te Buxheim, 
nabij München, die in het laatst der X V I I e eeuw ver
vaardigd schijnen en volstrekt niet tot de X V I e eeuw 
teruggebracht kunnen worden, al wil men dit van 
zekere zijde beweren. 

A l de buitensporigheden van den barokstijl vindt men 
hier terug; de compositie is zoo onrustig mogelijk, 
het ornement kan door zijn overlading niet vergoeden, 
wat aan gekuischten vorm ontbreekt. Van architecto
nische hoofdlijnen is nauwlijks sprake; alles draait en 
zweeft en krult , dat men er schier duizelig van wordt. 
Het meest behaagden ons nog de gebeeldhouwde hei
ligenfiguren , die, ofschoon d la Bemini gewrongen en 
gedraaid, toch van een niet allcdaagsche kunstvaardig
heid getuigen. 

Zeker moet men het geduld bewonderen van de on
bekende meesters, die deze koorgestoelten vervaardig
den , doch men ziet tevens onmiddellijk in , dat geduld 
en vaardigheid nog niet voldoende zijn om een kunst
werk tot stand te brengen, als deze eigenschappen niet 
worden geleid door den goeden smaak. Wij hebben in 
ons vaderland prachtige houtsnijwerken , die van onein
dig meer kunstzin getuigen dan deze banken uit Buxheim, 
bv. het koorhek tc Enkhuizen, dc koorgestoelten te 
Dordrecht, om van vele andere niet te spreken; toch 
zal het bijna niemand invallen, om naar die plaatsen 
een bedevaart te gaan doen, terwijl thans menigeen, 
die de Panoramazaal verlaat, meent een kunstwerk ge
zien te hebben , waarvan de wedergade kwalijk te vin
den is! Nog maar al te veel heerscht ten onzent de 
meening, dat niets goed is dan wat uit het buitenland 
komt en waarvoor de noodige reclame gemaakt is. 

Over hetgeen de Panorama-kunstzaal verder bevat, 
kunnen wij kort zijn. Men vindt er eenige goedgc-
sneden paneelvullingen uit de eerste helft der X V I e 
eeuw, wier vormen levendig aan den Franc ois-pre mie r-
stijl herinneren, een aantal tapijten r een paar fragmen
ten van eikenhouten koorgestoelten uit het laatst der 
X V e eeuw, een paar kasten uit de X V I I e eeuw, 
waaronder sommige, die maar al te duidelijk de hand 
van den restaurateur doen zien, een tryptiek met ge
beeldhouwd middenvak en geschilderde zijvleugels, 
waarop een monogram, dat slecht past onder het mid
delmatig penseelwerk, een schilderij van Houthorst (??) 
en eenige schilderijen, die thans met het etiket Bloe-
roaert voorzien zijn, en die, vergissen wij ons niet, 
reeds vroeger op een veiling als Ribera's hebben dienst 
gedaan. 

Behalve deze tentoonstelling, trekt ook de doorloo-
pende expositie van de Internationale Kunstvereeniging 
op de Keizersgracht, wier opening wij vroeger reeds 
vermeldden, voortdurend bezoekers. Aan afwisseling 
ontbreekt het daar niet, want na Mesdag en Louise 
Abbema, volgden Frederic Leighton, Portaels en de 
jongere Haagsche impressionisten elkander op in de 
versiering der wanden. 

Wij wenschen echter de schilderkunst voor het oogen-
blik te laten rusten en thans de voortbrengselen van 

plateelbakkerskunst, ter tentoonstelling aanwezig, te 
beschouwen. 

Behalve de bekende Delftschc fabriek, is ook dc 
Haagsche plateelbakkerij goed vertegenwoordigd, ter
wijl ook een paar tegelpaneelen , door de heeren Dclin 
en Goossens vervaardigd en bestemd voor een door 
den heer van G. Arke l ontworpen gebouw, aanwe
zig zijn. 

Reeds meermalen waren wij in dc gelegenheid, het 
Delftsche fabrikaat te prijzen ; wij behoeven, na hetgeen 
wij hier weer zagen, van onzen lof niets terug te nemen, 
al blijven wij van meening, dat die voortbrengselen 
van de heeren Thooft en Labouchere het voortreffelijkst 
zijn , waar niet het wedergeven van bestaande kunstwer
ken beoogd wordt, maar waar dc vaardige hand des 
heeren Le Comte met juist stijlgevoel zelfstandig schep
pend ingrijpt. 

De Haagsche fabriek maakt goede vorderingen. Naar 
hetgeen wij hier van haar zagen , schijnt zij zich minder 
op het vervaardigen van groote tableaux toe te leggen, 
dan wel zich te bepalen tot het met een paar welgelukte 
penseelstreken versieren van tegels. Zij verkiest daar
bij een sepiatint boven het bekende blauw van het Delft
sche aardewerk. Ook verschillende soorten van vaat
werk weet zij op kunstige manier en met veel smaak 
in kleuren te bewerken. 

Wie in de gelegenheid waren de groote gekleurde 
tegeltafereelen van de Delftsche fabriek, o a. dat voor 
dc Alkmaarsche waag, te zien, zullen bij het aan
schouwen der paneelen van de heeren Dclin en Goos
sens een gevoel van teleurstelling niet hebben kunnen 
onderdrukken. Van den breeden stijl, voor decoratieve 
tegelversieringcn van deze grootte onmisbaar, bespeurt 
men weinig. Dc teekening heeft iets aarzelends en de 
kleur schijnt ons minder gelukkig. 

Waarschijnlijk zijn de tableaux der heeren Delin en 
Goossens echter te beschouwen als een eerste proeve 
op een, voor hen vreemd , terrein, en mogen wij de 
verwachting koesteren, dat zij, bij meerdere onder
vinding , spoedig een schitterende revanche zullen ne
men Mogen zij daartoe door den kunstzin van menig 
bouwheer weldra in staat gesteld worden! 

Vermelden wij ten slotte nog eenig fraai kunstnaald
werk, dat blijk geeft van den goeden invloed der 
school, die zich aan dat vak wijdt, en een zaaltje, 
gevuld met keur van tapijten, die door hun aangename 
tinten om het zeerst het oog streelen. 

Wij wenschen den ondernemers der Internationale 
Kunstvereeniging bij voortduring een druk bezoek toe. 

(A. et A.) T E N T O O N S T E L L I N G T E B E R L I J N . 
De Königliche Academie der Künste te Berlijn zal 

van half Mei tot half October in het Neuc Landesans-
stellungspalast bij het Lehrter Bahnliof eene groote 
tentoonstelling geven, ter herdenking van haar hon
derdjarig bestaan. 

Deze tentoonstelling, unter dein allcrhochstcn Protec
torate Sr. Maj. des Kaisers uitd Königs uiid unter dem 
Ehrcnprasidium Sr. Kaiserl. und Königl. Hoheit des Kron-
prinscn, zal omvatten: 

A werken van levende meesters van het binnen- en 
buitenland, die de schilderkunst, beeldhouwkunst, bouw
kunst of andere graphische kunsten beoefenen, benevens 
voortbrengselen van decoratieve kunst. 

B werken , die kunnen dienen om een aanschouwelijk 
beeld te geven van de Duitsche kunst, sedert de stich
ting der Academie Frederik de Groote. 

Niet alleen kunstenaars zeiven zullen in Afdeeling 
A mogen inzenden; met hunne toestemming kan dit 
ook door anderen geschieden; anonyme werken, 
mechanische reproducties en kopieën worden echter 



68 D E O P M E R K E R . Februari 1886 

geweigerd; slechts teekeningen voor kopergravures zijn 
van deze bepalingen uitgezonderd. 

Ieder kunstenaar mag niet meer dan twee werken 
van eenzelfde soort inzenden. Een cyclus zal als één 
werk gelden , terwijl ook meerdere kunstwerken in één 
lijst als een werk beschouwd zullen worden. 

Toelatings-jury's zetelen in Berlijn, Dusseldorp, 
München, Dresden en Weenen. De Toelatings-jury 
voor buitenlandsche inzenders zetelt te Berlijn. 

De termijn van aanmelding is 1 Maart; de kunst
werken moeten vóór 1 A p r i l , des avonds tc 6 uren, 
bezorgd zijn aan het tentoonstellingslokaal. 

Nadere bepalingen zijn in het Duitsche prospectus , 
dat bij den i s l'-Secretaris des Genootschaps berust, 
te vinden. 

Het Bestuur van Architectura et Amicitia heeft het 
initiatief genomen tot een collectieve inzending van 
werken van Nederlandsche bouwkunstenaars en zich 
van de beschikking over eene voldoende wandvlakte 
verzekerd. 

Alle Nederlandsche bouwkunstenaars worden uitge
noodigd , aan deze inzending deel te nemen. 

De inzending van teekeningen kan plaatsvinden tot 
uiterlijk 15 Maart, des middags te 12 uren aan het 
bureau des Genootschaps, Marnixstraat bij het Leid-
scheplcin. 

Wij hopen, dat vele bouwkunstenaars aan deze op
roeping zullen voldoen , opdat de Nederlandsche archi
tectuur tc Berlijn waardig voor den dag kome. 

(A. e tA. ) I N G E Z O N D E N . 
Geachte Redactie. 

De geruchten , die hier, door de dagbladen verspreid, 
de ronde deden omtrent een verzakking van de fun
damenten voor de groote overkappingen van de perrons 
en sporen aan het nieuwe Centraal Personenstation, 
blijken, ongelukkigerwijze, maar al te juist te zijn. 

Voor ieder spant van de ijzeren kap zijn twee pe
nanten gemaakt, waarop het komt te rusten. Dc eene 
dezer penanten is met en tegen het Stationsgebouw 
zclven op één fundeering opgetrokken en geeft dus 
voldoende zekerheid tegen verzakking. De tweede 
echter zonder koppeling, noch onderling, noch met de 
fundeering van het gebouw aangelegd, maar ieder voor 
zich zwaar gefundeerd, geeft niet die waarborg, het
geen de uitvoerende ingenieurs van den bouw ook het 
voorstel deed doen, inplaats van op geïsoleerde pe
nanten , de spanten op een zwaren doorgaanden fun-
deeringsmuur te doen rusten. Dit werd echter wegens 
de kosten, daaraan verbonden, door de hooge autori
teiten verworpen, en de bestaande penanten met de 
meeste zorg uitgevoerd. 

Eenige dezer penanten nu geven blijken van ver
zakking en verschuiving naar de IJzijde, zoodat het 
raadzaam is geacht de werkzaamheden van het stellen 
der bekapping tijdelijk tc staken Enkele vertoonen 
een afwijking uit den oorspronkelijken stand van meer 
dan 15 c M . 

Ook de tunnelmuren zijn hier en daar gescheurd 
en gezet. 

Deze ongelukkige toestand is in geenen deelc te 
wijten aan de uitvoerders van deze werken; wellicht 
ware ook zelfs een doorgaande fundeeringsmuur niet 
gebleken onfeilbaar te zijn, doch moet het ongeval 
geheel worden toegeschreven aan den slechten bouw
grond en den bijna onmogelijken eisch, daarop een 
bouwwerk van deigelijken omvang op te trekken. 

Het stationsgebouw is, behalve de bekapping en de 
tunnels en enkele kleine werkzaamheden en uitgezon
derd de decoratieve beschildering, geheel gereed; het 
is keurig van uitvoering cn blijkbaar met bijzondere 

zorg door uitvoerder en aannemers behandeld. De 
vormen , inwendig en uitwendig, zijn variaties op de 
bekende aan het Rijks-museum toegepaste motieven. 
Vooral inwendig voldoen zij weinig aan dc eischen, 
die men van een gebouw, dat een dergelijke som uit 
de Staatskas vergde, redelijkerwijs kan verlangen. 

Alles is geheel volgens de bekende woorden van 
VioIet-le-Duc „Ricu ticst beau que Ic vrai" behandeld. 
IJzeren liggers met trog- en andere wulven, schoon 
gemetseld of gepleisterd, vlak geschuurde wanden bo
ven blanke eikenhouten lambris, pilasters zonder kroon
lijst om te dragen, enz. enz. doen ons denken aan de 
binnen-architcctuur van het Rijks-museum. Zeer zeker 
kan ook hier, gelijk daar geschiedde, zeer veel wor
den goedgemaakt door geestige beschildering en talent
volle decoratie, doch ook hier zal dit alles niet de 
armoede aan vormen en schoone lijnen, en het gemis 

I aan fijnheid van verhoudingen kunnen vergoeden. 
tt. 

VlTRUVIUS. 
1 • — — . . 

P R IJ S V R A G E N . 
Het ligt op den weg van een vakblad om de onder

werpen te behandelen, die de aandacht van een groot 
aantal zijner lezers trekken, en, met het oog daarop, 
mogen de prijsvragen niet over het hoofd gezien wor
den. Bovendien is er zooveel verscheidenheid in het 
opstellen der programma's cn de wijze van beoordeeling, 
dat het onderwerp voor den schrijver belangwekkend 
wordt; daarbij komt, dat de ondervinding meer en meer 
leert, dat een waarschuwend woord niet overbodig i s , 
want hoevelen werden er niet teleurgesteld, die te goeder 
trouw zich met de beantwoording bezighielden van 
eene vraag, die slecht geformuleerd was en waarbij 
geene voldoende bepalingen waren opgenomen voor 
eene degelijke en onpartijdige beoordeeling? 

Voor heden hebben wij een drietal mededeelingen. 

PRIJSVRAAG VAN D E S P A A R B A N K T E T I E L . 

Het programma van deze prijsvraag werd in het 
nommer van 14 November j l . (Opmerker 1885, bladz. 
397) opgenomen met de correspondentie, door ons 
gevoerd met den Secretaris van het Bestuur der Spaar
bank en waarbij in hoofdzaak verzocht werd: 1" de voor
waarden aan te vullen met eene bepaling omtrent de 
samenstelling van de Jury en 2" den uitgeloofden prijs 
van / 200 te verhoogen. Het daarop ontvangen ant
woord gaf aanleiding de mededinging ten sterkste te 
ontraden; niet allen stemden rnet deze raadgeving i n , 
want er werden 24 ontwerpen ingezonden, maar dit 
getal zou meer dan waarschijnlijk het viervoud bedragen 
hebben, als het noodige licht ontstoken was omtrent 
de wijze van beoordeeling cn de uitgeloofde prijs in 
verhouding tot den verlangden arbeid gebracht was. 

Thans ontvangen wij een schrijven van den heer 
H . J . C. G. Eilbracht, civiel-ingenieur te Rotter Jam, 
die zich tot het meergenoemde Bestuur gewend heeft 
met verzoek de ingekomen ontwerpen tentoon te stellen 
en het Juryrapport daarbij over te leggen. Het ant
woord was afwijzend, zooals verwacht kon worden, 
als men rekening houdt met het onthaal, dat tcbeurt 
viel aan het beleefde en niet meer clan billijke verzoek 
om eenige bepalingen te maken omtrent de samenstel
ling der Jury. Wij laten hieronder volgen: a. de brief
kaart van den Secretaris der Spaarbank en b. een open 
brief, als antwoord daarop, ons door den heer Eilbracht 
toegezonden. 

Aan den heer II. J. C. G. Eilbracht, Civiel-

ingenieur te Rotterdam. 

Mijnheer, Ter beantwoording van uw schrijven van 15 Fe-
Februari heb ik de eer » mede te deelen, dat het Spaarbank-
bestuur, hoewel aanvankelijk voornemens dc ingezonden plans 
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tentoon te stellen, later heeft gemeend dit plan te moeten laten 
varen. Dezer dagen zijn de ingezonden ontwerpen aan de respec
tieve inzenders teruggezonden; waarschijnlijk zal het uwe thans 
reeds weer in uw bezit zijn of weldra komen. 

Met hoogachting 
Uw Dw. 

Tiel, 1 9 Februari 1 8 8 6 . J. H . H E I D E N R I J K . 

Den heer Secretaris van het Bestuur 

der Spaarbank te Tiel. 

Mijnheer, 

Uw zeer kort en onvolledig antwoord van 1 9 dezer heeft mij 
ten hoogste verbaasd, minder nog om de weigering, daarin 
vervat, om te voldoen aan het billijke verlangen van inzen
ders om hun de motieven der uitspraak van uw Bestuur en 
van zijne Commissie van advies te doen kennen en hen in de 
gelegenheid te stellen die te bcoordcelen, dan wel om de wijze, 
waarop uw Bestuur van zijne zienswijze in zake de verplich
tingen tegenover de mededingers doet blijken, of liever wei
gert te doen blijken. 

Aan het Bestuur van het Genootschap Architectura et Ami
citia te Amsterdam werd indertijd geantwoord: »dat uw Be
stuur om gewichtige redenen de Commissie van beoordeeling 
onvermeld wenscht(e) te laten", thans weder heeft uw Bestuur 
«gemeend" het voornemen, om de ingezonden plans tentoon te 
stellen, »te moeten laten varen". 

Het zou zeer onbescheiden wezen van uw Bestuur mede
deelingen te vergen omtrent de bijzondere belangen, daaraan toe
vertrouwd en de wijze, waarop het meent die te moeten be
hartigen, maar hiervan kan in dezen geen sprake zijn: het 
geldt hier slechts de belangen van inzenders van antwoor
den op eene bouwkundige prijsvraag en mij dunkt, er zijn 
geen omstandigheden denkbaar, die eene zóó volkomen verwaar-
looping cn ontkenning van de belangen dier laatsten zouden 
rechtvaardigen. Integendeel, ik geloof dat uw Bestuur zeer 
eigenaardige denkbeelden omtrent de verhouding tot de in
zenders koestert, althans niet schijnt te meenen dat de ver-

fdichting geheel aan zijn kant is, en dat, waar dit Bestuur als 
eek staat tegenover Besturen van bouwkundige verecnigingen 

en inzenders, het allerminst blindelings goedkeuring kan eischen 
van wat het «vermeent" in dezen te moeten doen. 

En te minder zijn hier, looooit, dergelijke inzichten redelijk 
te noemen, waar verschillende bijzonderheden in de behande
ling dezer zaak aantoonen, dat uw Bestuur daarbij niet door 
deskundigen werd voorgelicht. Het gebrekkige programma en 
de «situatieteekening", welke de inzenders naar eigen fantasie 
hebben moeten aanvullen, zijn reeds genoegzaam besproken. 

Waar voor andere prijsvragen die «gewichtige redenen" en 
die zeer private «meening" niet golden, mag men toch zeker 
wel verlangen, dat uw Bestuur licht ontstcke in de geheim
zinnige duisternis, waarin 't het met de Commissie van ad
vies gehouden onderzoek en de daaruit gevolgde overleggingen 
schijnt te willen hullen. Zoolang uw Bestuur dit weigert, zijn 
alle onderstellingen gewettigd, ook die, dat het alle nadere 
contact met de inzenders op zulk een min of meer beslisten 
toon van gezag afweert, omdat hel dit contact, en daarmee 
openbaarheid van zijn oordeel en dat der Commissie van advies, 
schroomt. 

Nochtans wil ik niet twijfelen of uwe Commissie van advies 
was haar mandaat ten volle waardig, al hebben de namen 
harer leden in do eigenlijke architectenwereld misschien een 
minder bekenden klank; ik zal mij dus wel wachten de «ge
wichtige redenen" bovengenoemd met die mindere bekendheid 
in verband te brengen, maar ik herhaal: deze onderstelling, 
zoo goed als elke andere, zou tegenover de zeer particuliere 
zienswijze van uw Bestuur gewettigd zijn. 

Vóórdat de Commissie van advies haar uitspraak had open
baar gemaakt, werden door uw Bestuur de ingekomen plans 
voor de leden van »het Nut" tentoongesteld; naar mijn be
scheiden meening bevordert zulk eene tentoonstelling, vóór 
het be.-.ut der Jury gevallen is, een ongewenscht, indirect con
tact tusschen Jury-leden en inzenders, immers de plans wor
den daardoor als het ware publiek eigendom — maar waar
schijnlijk heeft uw Bestuur voor deze handelwijze «gewichtige 
redenen" gehad en heeft het eene juistere zienswijze daarom
trent, die vorenstaande overweging te niet doet. 

Ik zal ook niet wagen tot de meerdere of mindere degelijk
heid en zorgvuldigheid van het gehouden onderzoek tc besluiten 
uit het feit (zeldzaam, zoo niet eenig, voorwaar in de geschie
denis van prijsvragen; dat volgens uw Bestuur aan 1 0 van de 
2 4 ingekomen ontwerpen een correspondentie-adres ontbrak, 
welk feit eerst in het Bouwkundig Weekblad van 1 6 Januari 
1.1., dus toen de termijn van inzending reeds meer dan veer
tien dagen verstreken was, werd gepubliceerd. Ik heb te veel 
vertrouwen in de mate van nauwgezetheid, door het Bestuur 
der Ticlsche Spaarbank in zaken betracht, om dit verschijnsel 
aan verregaande achteloosheid van den geadresseerde te wijten, 
al verzekerde mij e'c'n der inzenders ze'ér positief (wiens plan 
volgens evengenoemde mededeeling daarin boven de andere 
scheen uitte blinken, dat het tevens den naambrief miste)dat, 
hoe onvolledig zijne inzending op dat oogenblik mogelijk ook 

mocht zijn, zij dit zeker in dat opzicht niet was, toen zij door 
den geadresseerde in ontvangst werd genomen, en het u 
daarop door hem gedaan verzoek, om hem te willen meedeelen 
welke gedeelten van zijn inzending door U ontvangen waren, 
onbeantwoord was gebleven. 

Wat men hierin verder ook moge zien, zeker is het, dat dit 
blijk geeft van eene algeheele verwaarloozing van de meest 
eenvoudige plichten der beleefdheid. 

Ten slotte zou men dus geneigd zijn alle bijzonderheden 
daaruit te verklaren, dat Tiel er nog ver van af is, verder dan 
vele grootere en kleinere plaatsen, om eene wereldstad ge
noemd te kunnen worden, en de eischen der samenleving al
daar nog een eenigszins landelijk karakter dragen — dan 
voorzeker waren die eigenaardigheden tc verklaren cn te ver
goelijken ; hopen we dan dat Tiel weldra aan de Prijsvraag 
van het Bestuur zijner Spaarbank een gebouw danke, waarop 
het in alle opzichten trotsch mag zijn en dat ertoe moge bij
dragen, dat Tiel eenmaal een metropolis en zijne inwoners we
reldburgers worden; met zulk een succes zou men voorzeker 
kleine gebreken in deze Prijsvraag over het hoofd zien. 

Met verschuldigde achting tecken ik 
Uw. Dw. 

H . J. C. G. E I L B R A C H T . 

Civ. Ing. 
Rotterdam, 22 Februari ' 8 6 . 

UESLOTEN PRIJSVRAAG VOOR D E WITTE SOCIETEIT 
T E 'S-GRAVEXHAGE. 

Tot aanvulling van de mededeeling, voorkomende 
in het nommer van 13 Februari j l . op bladz. 55, is 
dienende, dat de Sociëteitstent, waarvoor nu eene 
prijsvraag is uitgeschreven , reeds eene lijdensgeschie
denis achter den rug heeft. In 81 of 82 werd aan de 
heeren H . J . van den Brink en H . P. Vogel , beiden 
overleden, de opdracht verstrekt om een ontwerp te 
maken voor een Sociëteitsgebouw in het Bosch; om
trent die plans is weinig bekend, maar volgens ont
vangen mededeelingen zou de verwezenlijking van dit 
denkbeeld niet alleen op financiëele moeilijkheden ge
stuit hebben, maar vooral op gebrek aan medewerking 
van de zijde van het Domeinbestuur, dat het beheer 
over het Bosch voert. Het is te hopen, dat de be
zwaren alsnu uit den weg geruimd zullen worden, 
want het is voor de Sociëteit eene bepaalde behoefte 
om een geschikt buitenlokaal te bezitten. Het pro
gramma der prijsvraag geeft geene aanleiding tot be
merkingen ; het recht der medewerkers op eene onpar
tijdige oordeelvelling is gewaarborgd en de prijzen staan 
in verhouding tot den arbeid, die verlangd wordt. Had 
het Bestuur der Sociëteit de zuinigheid willen betrach
ten, dan zou een advies van den heer Heidenrijk te 
Tiel wellicht van nut kunnen geweest zijn. 

Het programma luidt als volgt: 

's-Gravenhage, Februari 1886. 
Het Bestuur van de Nieuwe of Litteraire Sociëteit 

te 's-Gravenhage looft uit een prijs van / iooo voor 
het eerste en eene premie van / 500 voor het tweede . 
ontwerp voor een Sociëteitsgebouw in. het Bosch, te 
's-Gravenhage, dat het meest geschikt zal worden ge
oordeeld. 

Eene situatieteekening van het terrein, zooals dit na 
de vergrooting beschikbaar wordt, met aanduiding van 
het bestaande gebouw en den muziektempel, gaat hier
nevens. 

Het gebouw, met veranda's, mag geen grooter op
pervlak hebben dan 1000 M 5 . 

De afstand tusschen het gebouw en den muziektem
pel moet, evenals thans, minstens 17 M . zijn. De ach
tergevel van het gebouw moet minstens 5 M . van het 
ijzeren hek (nieuwe rooiing) verwijderd blijven. 

Het gebouw is niet bestemd om daarin concerten 
tc geven, doch het moet geschikt zijn om daarbinnen 
te kunnen hooren de muziek, welke in den muziek
tempel wordt uitgevoerd, en tevens dienen om, bij on
verwacht opkomen van slecht weer, den bezoekers 
zoo veel mogelijk tot schuilplaats te strekken. 
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Het uiterlijk van het gebouw moet eenvoudig zijn j 
en zooveel mogelijk in harmonie met de schoone om
geving. 

Het moet bevatten: 
Parterre. 
Een goed verlichte en geventileerde zaal met ruime 

toegangen tot en in gemeenschap met een of meerdere 
veranda's, welke veranda's groot genoeg moeten zijn 
om twee rijen van de thans in gebruik zijnde tafeltjes 
met drie of vier stoelen te bevatten en waar men van 
alle zitplaatsen zooveel mogelijk gezicht heeft op den 
muziektempel. 

Een groot buffet, waaruit de bediening zoowel in 
de zaal als langs verschillende wegen naar buiten, zon
der door de groote zaal te gaan, kan plaatshebben. 

Een kelder onder het buffet, zoodanig ingericht, dat 
het biertoestel vlak daaronder kan geplaatst worden , 
tevens geschikt tot berging van biervaten, enz., met 
eene oppervlakte van ongeveer 25 M - , benevens een 
afzonderlijken wijnkelder, ter oppervlakte van ongeveer 
20 M 1 ; de ingang van dezen wijnkelder moet onmid
dellijk aan of bij den ingang van het buffet gelegen zijn. 

Twee binnen-privaten voor dames. 
Twee buiten „ „ „ 
Twee binnen „ „ heeren. 
Twee buiten „ „ „ 
Tien buiten-urinoirs voor heeren, 
Een keuken van ongeveer 65 M 2 . 
Twee bergplaatsen, te zamen groot 60 M ' l ; deze 

ruimte kan ook met tusschenverdiepingen (entresols) 
verkregen worden. 

Een diensttrap voor den tentbewaarder tot het be
reiken van zijne woning, welke moet bestaan uit drie 
vertrekken (zonder keuken) en zoo mogelijk nog eenige 
bergplaatsen. 

Ruime trappen moeten leiden naar eene binnengaan-
derij en balkons of veranda's, bestemd voor zitplaatsen, 
welke zooveel mogelijk gezicht geven op den muziek
tempel , en alwaar men de muziek kan hooren. 

Men verlangt: 
Twee plattegrondteekeningen, geteekend op eene 

schaal van 1 a 100. 
Drie gevels, een doorsnede over de lengte en een 

over de breedte van het gebouw, op eene schaal van 
I a 50. 

Behalve deze teekeningen, wordt eene gedetailleerde 
begrooting verlangd, waaruit duidelijk blijkt, dat de 
kosten van het gebouw niet meer zullen bedragen dan 
vii/-en-vi/ftig-duizend gulden, de kosten der fundee
ring daaronder niet begrepen. 

De teekeningen moeten zijn ongekleurd en zonder 
omgeving van boomen. 

De architecten, die zijn uitgenoodigd mede te din
gen , zijn de heeren: 

L . A . B R O U W E R , te Nijmegen. 
A . W . VAN D A M , te Rotterdam. 
L . H . E B E R S O N , te Apeldoorn. 
A . L . VAN G E N D T , te Amsterdam. 
A . N . G O D E F R O Y , te Amsterdam. 
J . F . M E T S E L A A R S R . , te 's-Gravenhage. 
W . C. M E T S E L A A R , te 's-Gravenhage. 
C. M U I J S K E N , te Amsterdam. 
F . J . N I E U W E N H U I S , te Utrecht. 
C. H . P E T E R S , te 's-Gravenhage. 
T. S A N D E R S , te Amsterdam. 
T H . G. S C H I L L & H A V E R K A M P , te Amsterdam, 

en de architect der Sociëteit: 
J . H . P F E I F F E R , te 's-Gravenhage. 
Tot bevordering van eene onpartijdige beoordeeling 

der ingekomen teekeningen, is het raadzaam geacht, 
de uitgenoodigden te verzoeken hun gewoon schrift 

niet te bezigen voor het inschrijven der teekeningen 
en begrootingen van kosten, toelichtingen, enz. 

Al le stukken behooren met eene spreuk of motto 
geteekend te zijn en vergezeld te gaan van eenen brief, 
bevattende den naam en de woonplaats van den ontwerper. 

Buiten op den brief moet hetzelfde motto en een 
kennelijk teeken tot terugvordering gesteld zijn. 

De Jury voor de beoordeeling van de ingekomen 
ontwerpen zal bestaan uit vijf leden , benevens een van 
de bestuurders der Sociëteit, die eene adviseerende 
stem zal hebben 

Twee der Juryleden worden benoemd door de me
dedingers en drie, waaronder een btiitenlandsch archi
tect , door het Bestuur der Sociëteit. 

In den loop van de maand Februari zal het Bestuur 
der Nieuwe of Litteraire Sociëteit de door hen geko
zen Juryleden aan ieder der deelnemers bekendmaken. 
Ieder deelnemer wordt uitgenoodigd vóór ultimo Fe
bruari aan het Bestuur der Sociëteit opgaaf te doen 
van de namen van twee Juryleden, door hem verlangd. 

De twee , die bij meerderheid zijn gekozen , zullen 
aan ieder der deelnemers worden bekendgemaakt. 

Het ontwerp, hetwelk met den prijs v a n / 1 0 0 0 
wordt bekroond, blijft het eigendom der Nieuwe of 
Litteraire Sociëteit. 

Indien de vervaardiger van dit ontwerp met de uit
voering van het werk wordt belast, is gezegde prijs 
onder zijn architectloon begrepen. 

Woont de architect buiten 's-Gravenhage, dan zal 
hem boven dat loon , voor reis- en verblijfkosten in 
eens , na oplevering van het werk, eene som v a n / 3 50 
worden vergoed. 

Al le ontwerpen ter mededinging moeten vóór of op 
den l s l e " Mei 1886 vrachtvrij worden ingezonden aan 
den Voorzitter van het Bestuur, Mr . C F . Th. van 
Maanen, Hofsingel n". 69 te 's-Gravenhage. 

De niet-bekroonde ontwerpen worden, in den loop 
der maand J u l i , aan de opgegeven adressen of corres
pondenten teruggezonden. 

Zij, die nog meerdere inlichtingen verlangen, worden 
verzocht zich te wenden tot den Commissaris der Nieuwe 
of Litteraire Sociëteit, L . E . Uyttenhooven, Javastraat 
51 te 's-Gravenhage. 

Het Bestuur voornoemd: 
M R . C. F . T H . VAN M A A N E N , Voorzitter. 
W . A . H A T T I N G A R A V E N , Secretaris. 

PRIJSVRAAG VOOR D E N OORSPRONGBOUW T E U T R E C H T . 

Het programma voor deze prijsvraag met onze be
merkingen werden in het nommer van 23 Januari j . 1., 
bladz. 29, opgenomen en wij meenden onthouding te 
moeten aanraden. Thans wordt in eenige nieuwsbladen 
bij advertentie medegedeeld, dat de C o m m i s s i e v a n 
B e o o r d e e l i n g der vóór of op 1 Maart a. s. bij den 
Notaris J . G B R O U W E R N I J H O F F te Utrecht in te zenden 
plans is samengesteld uit de Heeren: 

L I E V I N ROSSEELS , Park-architect te Leuven, 
G. J . D E JONGH , Architect-directeur der Gemeente

werken te Rotterdam, en 
J . W . B R E N D E R a B R A N D I S , Gemeente-ingenieur te 

Maastricht. 
Plans, na I Maart a. s. inkomende, blijven buiten 

mededinging. 

D E S T O O M T I M M E R F A B R I E K 
VAN 

G E B R . V A N M A L S E N , T E ' s - H A G E . 
De aandacht onzer lezers wordt gevestigd op de bij 

dit nommer behoorende plaat, die eene voorstelling 
geeft van de profielen van eenige lijsten, architraven 
enz., die aan bovengenoemde fabriek vervaardigd wor-

27 Februari 1886. D E O P M E R K E R . 7i 

den. Het timmerwerk der heeren Van Malsen heeft | 
reeds sedert lang een gevestigden naam en kan ge- I 
rustelijk wedijveren met het beste, dat op dit gebied I 
door het buitenland geleverd wordt. Deze bewering 
is geen ijdele klank; hen, die haar met bewijzen zou
den willen gestaafd zien, verwijzen wij naar de Perma
nente Tentoonstelling in het gebouw van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, waar verschillende 
modellen van timmer- en beeldhouwwerk, carton-pierre, 
parketvloeren, schooltafels , deuren en lijsten geëxpo
seerd zijn. Bij de bezichtiging daarvan, zal men de 
overtuiging erlangen, dat constructie en bewerking 
voortreffelijk zijn. 

De fabriek, die voor een twintigtal jaren opgericht 
werd met het doel om het timmerwerk voor de door 
de heeren Van Malsen aangenomen bouwwerken snel
ler te vervaardigen, is gaandeweg zoo uitgebreid, dat 
de firma zich thans uitsluitend bepaalt tot het leveren 
van allerlei soort van timmerwerk, dat meer bepaalde
lijk tot de aftimmering voor een gebouw behoort. 

Verschillende bekroningen vielen aan dit fabrikaat ten | 
deel. Bij een wedstrijd voor een kamerbetimmering, in 1 

1877 met de grootste buitenlandsche firma's te Amster
dam gehouden , werd aan Gebr. Van Malsen den eere-
palm, bestaande in een gouden medaille, toegekend. 
Oj) de Wereldtentoonstelling te Amsterdam, in 1883 ge
houden , verwierven zij voor eene kamerbetimmering 
het eere-diploma; op de Tentoonstelling van het Genoot
schap Architectura ct Amicitia van het vorige jaar, 
een gelijke onderscheiding voor timmerwerk, en op de 
jongste Wereldtentoonstelling, te Antwerpen, eene eer
volle vermelding voor schooftafels, — bewijzen te over, 
dat het fabrikaat onze aanbeveling niet meer behoeft. 
Met vertrouwen durven wij dan ook de fabriek aan 
allen, die gebouwen ontwerpen of uitvoeren, aanbeve
len. Niet alleen, dat men uitmuntend werk verkrijgt, 
maar men steunt ook bij elke bestelling onze vader-
landsche industrie, die veelal geheel ten onrechte bij de | 
buitenlandsche achtergesteld wordt. 

( A . e t A . ) P R I J S V R A A G 
N E D E R L A N D S C H H A N D E L S M U S E U M . 

Op de prijsvraag van een Huis- en Slaapkamer-
ameublement, door het Nederlandsch Handelsmuseum 
in het vorige jaar uitgeschreven, zijn te zamen 40 in- I 
zendingen ingekomen, welke allen in het voormalige 
Gymnasium-gebouw, op den Singel te Amsterdam, 
zijn geëxposeerd. 

De Jury, bestaande uit de heeren Martin Kalf , ' 
Prosper Delin cn F . II. van Malsen, kwam Vrijdag -

j . l . bijeen, en kende aan de inzendingen van de na- | 
volgende fabrikanten de bekroningen toe : 

Voor het Huiskamer-ameublement: 
Een l c ' diploma met den prijs van / 250 aan H . F . i 

Jansen cn Zonen. 
Een 2' diploma aan J . B. Bleesing en Zoon. 
Een 3'' diploma aan Gebr. Van Houtum, allen te ! 

Amsterdam. 
Voor het Slaapkamer-ameublement: 

Een \* diploma met den prijs van ƒ 2 5 0 aan J . B. 
Bleesing en Zoon. 

Een V diploma aan Gebr. Van Houtum, beiden te I 
Amsterdam. 

Een 3C diploma aan C. H . Eckhart, te Rotterdam. 
In een volgend nommer zullen wij de verschillende | 

inzendingen nader bespreken. 
De tentoonstelling wordt op 28 Februari a. s. voor I 

het publiek geopend en een bezoek ten zeerste aan- j 
bevolen. 

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

Vergadering van 2 4 Februari 1 8 8 6 . 

Bij afwezigheid van den Voorzitter, nam dc Vice-voorzitter 
het presidium op zich. en heette namens de vergadering de 
heeren Sander van Arnhem en D. van der Pot van Rotterdam, 
die beiden geïntroduceerd waren, welkom. 

Na lezing en goedkeuring der notulen, nam de heer 1'. Schel
tema het woord over: »De bouwkunst en hare bevordering in 
onzen tijd". Spreker wenschtc slechts eenige algemeene be
schouwingen ten beste te geven over het onderwerp, daar dit 
veelomvattend is. De bevordering der bouwkunst moet steeds 
ons streven zijn. Men moet echter niet uit het oog verliezen, 
dat er begripsverwarring heerscht over het woord kunst. Wat 
is kunst? Spreker noemt kunst het vermogen van den mensen 
om dingen voort te brengen, die niet in de natuur bestaan; 
daartoe neemt de mensch zijne toevlucht tot de innerlijke ver
mogens, met de natuur als leermeesteres. De indrukken van 
de natuur doen denkbeelden ontstaan, wier uitwerking voort
brengselen geeft. 

Er was b. v. een tijd, dat de mensch, evenals het dier, een 
nest bouwde. Bij de dieren beschouwen wij dit vermogen echter 
niet als kunst. Niet alle voortgebrachte dingen behooren tot 
kunst. In onze dagen spreekt men van kookkunst, kunst om 
knollen te telen enz., wat terugwijst op eene vroegere opvat
ting van het begrip. Alleen die uitingen of voortbrengselen, 
die in onze ideale behoeften voorzien, noemt men kunst, 
de dingen, die niet alleen goed en waar, maar ook schoon zijn 

Goed is alles, wat dienstig kan zijn tot zelfverheffing. 
Schoon is alles, wat ons de natuur kan doen vergeten, inde 

aanschouwing van iets onvergetelijks boven de natuur. Ook 
de natuur noemen wij schoon. Bij een landschap, boom, ver
gezicht of zonsondergang denken wij niet aan de oorzaken, 
maar nemen alleen de lijnen- en kleurenindruk in ons op. 
Gaan wij echter ontleden, dan is de begoocheling verbroken. 

Spreker stond hier. evenals Pilatus. voor de vraag, wat is 
waarheid? Hij zal echter deze vraag oplossen. 

Waar is alles, wat niet met dc zaken in de ons omringende 
wereld in tegenspraak is, of liever, wat daarmede overeenstemt. 

Hoe meer de mensch zich ontwikkelt, des te meer leert hij 
onderscheiden. Volgende geslachten verwerpen steeds veel van 
vroegere. Elk volgend geslacht tracht een stap nader tc komen 
tot het ideale Dit geschiedt ook met de wetenschap, waar 
deze zich bezighoudt met denken. gene mot doen. Het ontstaan 
van een kunstwerk is niet in bijzonderheden te ontleden. Zelfs 
de kunstenaar, die het schiep, is dikwijls onbewust van de 
inspireerende machten; hij alleen is soms in de gelegenheid, 
het scheppingsproces te onthullen cn de gebreken na tc gaan. 
Van een geleerde of kunstenaar, die tevreden is over zijn werk, 
is niet veel meer te verwachten. Het nageslacht alleen is in 
staat de kunstvoortbrengselen tc beoordeelen, de tijdgenootcn 
kunnen ze slechts genieten. In alle uitingen van de men-
schelijke natuur is het een opmerkelijk verschijnsel, dat de 
kunst dc wetenschap voorafgaat. Het doen gaat veelal het 
denken vooraf. De bouwkunst was reeds op hooge trap van 
ontwikkeling, eer men dc wetten van zwaartekracht en draag
vermogen kende. 

In den tegenwoordigen tijd brengt men in alles weer de 
methode van eerst denken en dan doen in toepassing. Het 
bewijs hiervoor zien we in de ontdekkingen der sterrenkunde, 
natuurkunde enz. Ook voor de kunst geeft dit goede resultaten; 
hieruit ontstaan kunstscholen, kunstwetenschap en bevordering 
van bouwkunst. De kunstenaar moet eerst een zekeren cursus 
doorloopen, waarin theorie en practijk samengaan. Het doel 
van den theoreticus en den practicus is hetzelfde, en cr is 
geen reden om aan een der beide richtingen de voorkeur te 
geven. Beide zullen later moeten aanlecren wat hun ontbreekt. 

Op dit oogenblik zijn wij echter nog ver van het juiste mid
den in het vakonderwijs. Dc wetenschap is nog jong en in 
het stadium van ontwikkeling. Men is aan het verzamelen en 
classificceren van materiaal en het maken van een dogmatiek. 
Eigenaardig is het, dat meestal dilettanten het materiaal aan
voeren. Spreker vergelijkt hen met de opperlieden bij den bouw, 
die dc materialen voor de metselaars aanbrengen. Door de 
antiquaren wordt meestal de stof geleverd voor de archeologie 
cn daarna volgt de vergelijkende studie. Men wordt tegenwoor
dig overstelpt met boeken en plaatwerken, en het sorteeren 
van kaf cn koren is reeds een wetenschap. Hierbij doet echter 
de verdeeling van arbeid veel. Latere geslachten zullen eerst 
de eigenlijke wetenschap leeren beoefenen. In alle weten
schappen stuiten de opvolgende geslachten op het onverklaar
bare; hoewel zij geregeld weer bet onverklaarbare van vorige 
geslachten onthuld hebben, zal eenmaal de tijd daar zijn, dat 
men zich het ontstaan van kunstgewrochten kan verklaren. 

Als een bewijs, dat de I0*« eeuw dc verwezenlijking der 
idealen van vroeger tijd is , wijst spreker op het voleindigen 
van den Keulschen Dom. Hiervoor zijn ophelderingen noodig 
geweest, waarover vroegere bouwmeesters niet konden be
schikken. De wetenschap rooft menigmaal dc idealen, zelfs 
die der kunst. Vele groote mannen hebben zich aan die op-
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helderingcn gewijd, o. a. Semper, Viollet-le-Duc, om slechts 
enkele te noemen. Hoeveel waardeering hun streven ook ver
dient, is het te bejammeren, dat zij in de dogmatiek zijn 
vervallen. Groote uitvoerders zijn zij niet geweest, evenmin 
als geleerden de uitvinders zijn van practische werktuigen. Wat 
den bloei der kunst aangaat, ziet men dikwerf in de geschie
denis tijden van verval, waarop weer kunsttijdperken volgden. 
Meestal ging de kunst ten onder, wanneer de wetenschap 
zich verhief. Met de kunst van het Romeinsche rijk was het 
gedaan, toen het Christendom ontstond. Evenzoo ging het later 
met de Renaissance. Er is echter nu geen enkele reden om 
aan de toekomst te wanhopen. De arbeid der hedendaagsche 
bouwmeesters heeft ontegenzeglijk zijne beteekenis. Aan alle 
uitingen van den menschclijken geest gaat eene periode van 
begin vooraf, die zich in den nacht der eeuwen verliest. De 
voorwaarden voor een nieuwen stijl weten wij nog niet; eerst 
zal uit de thans bestaande richtingen op sociaal gebieder eene 
moeten zegevieren en daaruit een nieuwe orde van zaken ont
staan. Op dergelijke overwinningen van een beginsel volgt 
gewoonlijk een tijdperk van rust. Niemand kan zeggen welk 
beginsel zal zegevieren; het sterkste is zeker datgene wat op 
de beste gronden berust. Zeker is het, dat er zelden een tijd 
is geweest als de tegenwoordige, waarin na 300 jaren de woor
den van den grooten dichter: »to be or not to be" zoo goed 
worden begrepen als thans. 

Namens de vergadering wordt den spreker door den Vice-
voorzitter dankgezegd voor de voordracht, waarna door den 
heer Scheltema ter bezichtiging wordt gesteld het werk Rtvut 
a'architecture eu Belgiaue. 

De heer D. van der Pot van Rotterdam, ter vergadering ge
ïntroduceerd, doet daarna eenige mededeelingen over het Port
land-cement Boiilogiie-siir-mer, dat volgens spreker, wat kwa
liteit en fijnheid betreft, kait concurrceren met dc beste merken, 
die in den handel voorkomen. 

Spreker wijst op de helaas veel voorkomende vervalschingcn 
met hoogovenslakken, gips, kalksteen en krijt, welke vcrval-
schingen echter op zeer eenvoudige wijze te onderzoeken zijn. 
In verdund zoutzuur geworpen, toont zwavelwaterstof-ontwik-
keling vcrvalsching met hoogovenslakken, en opbruising ver-
valsching met gips of krijt aan. 

De Boulngiie-sur-mer is van zulk een fijnheid, dat, bij eene 
zifting door eene zeef van 5000 mazen per M ' (die bijna aan 
zijde gelijk is), slechts 25"„ achterblijft. Hij cjoo mazen blijft 
slechts 2"/(, grof over. Spreker stelt een monsterkistje ter be
schikking van de Afdeeling cn beveelt het gebruik bij de 
leden aan. 

Hierna sloot dc Vicc-voorzitter op de gebruikelijke wijze de 
vergadering. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
' S - G R A V E N H A C E . Bij Koninklijk besluit van 22 Februari 

1886 no. 17 is aan J. D. C. M. de Roos, thans ingenieur voor 
het Stoomwezen der spoorwegdiensten, de titel verleend van 
ingenieur voor het Seinwezen der spoorwegdiensten, en is met 
ingang van I Mei 1886 benoemd tot adjunct-ingenieur voor 
het Stoomwezen der spoorw cgdiensten J. J. F. Pennink, thans 
Rijksopziener 2de klasse bij de spoorwegdiensten. 

— Bij Koninklijk besluit van 22 Februari 1886 no. 18 is, 
met ingang van 1 Mei 1886, eervol ontslag verleend aan J. 
A . A . Jonkergouw en D. Storm, als Rijksopzieners der spoor
wegdiensten van de 2de klasse. 

— De «English-Dutch light Railway-Company", waarvan 
dc hoofdzetel hierterstede gevestigd is, zal met I Maart de 
werkzaamheden beginnen aan de volgende tramwegen, waar
voor zij dc concessie heeft verkregen: 1". Breda—Ouden
bosch en Breda—Antwerpen; 2°. Hoorn—Purmerend—Alkmaar; 
3°. Drutcn—Gennep. 

— Naar men verneemt, heeft de benoeming van den 
opvolger van wijlen den heer H . P. Vogel , voor de 
betrekking van tweeden directeur en hoofdleeraar in de 
Bouwkunde aan de Academie van Beeldende Kunsten, 
met de meeste geheimzinnigheid plaatsgevonden. Hoe
wel er geene oproeping gedaan was, hadden verschil
lende sollicitanten zich aangemeld en was er sprake 
van een voordracht, waarop aan een hoogst verdienste
lijk bouwkundige de eerste plaats was aangewezen. Zijn 
wij goed ingelicht, dan is echter een jongmensch, die 
voor korten tijd zijne studiën te Hanover voltooid 
heeft, de heer J. H . Mialaret, benoemd als opvolger 
van den man, wiens gemis zoozeer betreurd wordt. 
Wij hopen, dat de nieuwbenoemde bewijzen van ge
schiktheid zal geven voor de veelomvattende taak, die 
op zijne schouders gelegd wordt. 

— De heer J . R. H . de Jong, lijn-inspecteur der 
IJselsstoomtramwegmaatschappij, heeft het plan opge
vat , om, evenals in Berlijn en Brussel, in Utrecht een 
Tramomnibusdienst in te voeren. De waggons zullen 
zijn voorzien van balkons, laag bij den grond, en dus 
voor dames en kinderen zeer gemakkelijk te bestijgen. 
Voor aanschaffing en uitrusting is een bedrag benoo-
digd van ƒ35 ,000 Indien op I Maart a. s. de inschrij
ving volteekend is, kan binnen 3 maanden de exploitatie 
onder den naam van „Utrechtsche Omnibus-maatschap
pij" worden tegemoet gezien. 

G R O N I N G E N . Dezer dagen werd eene jaarvergadering 
gehouden van aandeelhouders in den Schouwburg, 
waarbij de winst- en verliesrekening op 31 December 
passato werd overgelegd. Wij ontleenen daaraan de 
volgende cijfers: 

Debet 
Dienstdoend personeel / 1035.08 
Assurantie „ 1808.77 
Verlichting en watergebruik „ 1331 99 
Decoratief „ 170.00 
Pers. belasting en vergunningsrecht „ 638.54 s 

Telephoon „ 50.00 
Diverse uitgaven .,1261 98 s 

Voordeelig saldo „ 2360.49 

/ 8656.86 

""Credit 
Batig saldo balans 1884 / 250.71 
Opbrengst verh. plaatsen en buffetten „ 4133.15 
Opbrengst diversen „ 370.29 
Saldo's der voorstellingen „ 3902.71 

/ 8656.86 

E r werd een voordeelig saldo verkregen van f 2360.49, 
waarvan ƒ 1 8 8 0 bestemd werd voor het uit te keeren 
dividend over 620 aandeelen ad ƒ 2 50 of ƒ 15 5600. 
Dit dividend komt overeen met 1'/-. procent, maar 
daaraan wordt toegevoegd de 2 % , die de Gemeente 
voor dit doel bijbetaalt. De aandeelhouders genieten 
alzoo over het afgeloopen jaar 3 , overeenkomende 
met f% van ieder aandeel ad /"250, en smaken de 
voldoening, dat zij tot de oprichting en instandhou
ding van het tooneelgebouw hebben medegewerkt. 

In 1883 werd de schouwburg geopend; hij kan 
806 personen bevatten en werd bezocht als volgt: 

1883 door 10666 personen in 21 voorst. 
1884 „ 24454 . .51 
1885 „ 21429 „ „ 44 

Hierbij moet niet uit het oog verloren worden, dat de 
schouwburg in October 1883 geopend werd, zoodat de 
opgave over dat jaar slechts op drie wintermaanden be
strekking heeft. Het gemiddelde bezoek per voorstel
ling was in 1883 508 personen. 

1884 480 
1885 487 „ 

A R N H E M . In de eerstvolgende vergadering van den 
Gemeenteraad, op Zaterdag 6 Maart te houden, zullen 
de inrichting van het bureau voor den Directeur der 
gemeentewerken en de instructie voor dien ambtenaar 
behandeld worden. 

B R E D A . De Commissie van de ambachtsschool heeft aan 
den Gemeenteraad een voordracht gezonden voor de benoeming 
van een directeur, bestaande uit de heeren J. Harte, leeraar 
aan de Ambachtsschool te Utrecht; J. M. Marijnen, architect 
te Breda en A. S. Schoevers, te Amsterdam. Deze ambachts
school is tot stand gekomen door een legaat van wijlen Dr. 
Cooth aldaar. 

— Voor de betrekking van opzichter bij het waterschap 
»de Zeven Grietenijen en Stad Sloten", op een salaris van 

ƒ 8 0 0 , hebben zich ruim zeventig sollicitanten aangemeld. 
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Aflevering 2 van De Natuur (uitgave, 
van J. G. Broese, te Utrecht) bevat: 

Merkwaardigheden in Amerika. Naar 
brieven van A Tissandier (met fig.). — 
Het vermessingen —• De kaasgrot van 
Bertrich (met fig.). — Krakatau, door 
M . J. Verbeek, mijningenieur, uitgegeven 
op last van Z. Exc. den G.-G. van Ncd.-
Indie (met fig.). — De electrische verlich
ting in het café Krasnapolsky (met fig.). — 
Iets over de voortbeweging der glet-
schers. — Twee stoomrijtuigen en een 
rijtuig met ce;n wiel (met fig.). — Ster-
renkundigeopgaven. — Correspondentie. — 
Antwoorden. 

B E N O E M I N G E N . 
Tot gemeente-architect te Bloemendaal 

is benoemd de heer S. Roog, bouwkun
dige te Haarlem. 

— Tot directeur der gemeente-reiniging 
te Dokkum is benoemd de heer H. H . 
Woudstra te Lemmer, met het lot tegen 
n°. 1 der voordracht, den heer P. Jansz 
te Utrecht. 

BERICHT. 
De Administratie vestigt de aandacht 

erop, dat van dc jaargangen j8S_t.cn 1885 
nog eenige exemplaren voorhanden zijn. 
Zoolang de voorraad strekt, worden zij 
verkrijgbaar gesteld tot de volgende prij
zen , franco tehuis; 

In losse bladen ad f 4.25 per jaargang. 
Ingebonden » » 5 . — » » 
Afzonderlijke nommers zijn, voor zoover 

voorradig, steeds tc bekomen ad 15 cent 
per nommer en 25 cent per plaat. 

Volledige exemplaren van den jaargang 
1883 zijn niet meer voorhanden. 

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

A a n b e s t e d i n g . 
BUKGKMEKSTER ea WETHOUDERS van 

'ê-HEHTOG ENK OSCH, zullen op Maandag 
IS Maart 1886, voormiddag 1(1 ure, ten Raad-
huize aldaar, bjj enkele inschrijving aanbe
steden: 

H e t leggen van gegoten ijzeren 
bu izen , h u l p s t u k k e n en z inkers 
en het s te l len v a n afsluiters en 
b randkranen ten behoeve der 
gemeentelijke Hoogdruk-Wate r 
l e i d i n g . 

Het bestek ligt ter inzage op bet Raad
huis te 'f-fleetugeu/iosch en is verkrjjgbaar 
tegen betaling van / 1.— bjj den 'lemeente-
Architect .1. M. NA HUE aldaar, bjj wien 
ook nadere inlichtingen zjjn te bekomen. 

Voor de aanwjjzing die op .Maandag 8 Maart 
e. k. zal gehouden worden, vervoegen zich 
gegadigden ten Raadltuize voormeld, voor
middag 10 ure. 

's~ Hertogentiosch, 2<i Februari ISSfi. 
Burgemeester en Wethouders voorn.. 

De lïuraemeester, 

v. D . DOES DE W T L L E B O I S . 

Be Secretaris, 

.1. N . G. SASSEN. 

Theod. I'erd. UIEIHIOHST, Haarlem, 
Eers te N c d e r l . M o z a ï e k f a b r i k a n t , 

levert Marmer-, Mozaïek-, Granito-
en Terrazzo-vloeren. 

E i k e n h o u t e n P a r k e t v l o e r e n , 
P a r q u e t s H y d r o f n t r e s , 

Systeem D A M M A N & OASSARD. 
A s p h a l t v l o e r e n r n l l a i i t i r i i i r n l d n f c e n . 

D E O P M E R K E R . 
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A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag den 18™ Maart 1886, des na

middags ten 2 ure, zal, ten kantore der Maat
schappij te Apeldoorn worden aanbesteed: 

l i c i s t e k I N " . i> . 
H e t maken v a n de Aardebaan , de 

K u n s t - en andere w e r k e n voor 
den Locaa l spoorweg Dieren— 
A p e l d o o r n . 

(Bedrag der begroot ing /122000 . ) 
De besteding geschiedt bjj enkele inschrij

ving, volgens J 98 van het Bestek. 
Het bestek en de teekeningen liggen ter 

inzage ten kantore der Maatschappij te Apel

doorn en zijn aldaar tegen betaling van ƒ 5.— 
per stel te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Hoofdingenieur-Directeur K. II. VAN IIHE-
DEItODE en den Heer Sectie-Ingenieur C. A. 
BESIER, beiden te Apeldoorn. 

Aanwjjzing op het terrein zal worden ge
daan op Vrjjdag den 12 .Maart ISSfi des 
voormiddags ten li) uur, aanvangende te 
Apeldoorn. 

Bjjeenkoinst van gegadigden aan het lo
kaal der M aatschappjj te Apeldoorn des voor
middags ten II uur. 

lie Commissie van Beheer. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen , Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND met Gouden. Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m I V ' . S S O , 

A M S T E R D A M . 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

Behangselpapieren 
J . W I J D O O G E N J z . , 

Hofleverancier van Z. AF. tien Koning, 

1 0 L e l i e g r a c h t , A m s t e r d a m . 

D é c o r a t i e f v o o r W a n d e n e n 
P l a f o n d s i n o l é o g r a p h i e . 

N i e u w e n l t T l n d i n g . 

VAM & ï i 1,1111:1 i!i;n 
R O T T E R D A M . 

E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 
in l'I.INPRUISSEN. 

Agen ten v a n de Maatschappij v a n 
Quenas t , van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Oeorges en v a n 
de Bonne r Port land-cement F a b r i e k . 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Faiiroiival-, porphier- en liazall keien. 

" d Ê T i N T & C i e . 
Holtrrtlnm. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V H i L E R O Y & B O C H , 

B O C H F R E R E S . 
M E N T O N H O L L E N S & Cie . 

Trot toir-IJzersteen en Cementtogols. 
Groote voorraden. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie cn andere a/of' 
niet tropische producten; 

Rollwiilc Kv|iiiiisi'm'iiile Sti-cnovftikajipeii, 
GEBOUWEN in Sclicrphock rn uur andere Iwi.» ijzen, 

{tditel in ijzer ui ijzer md hout i l steen. 
VAN DER LINDEN & C".. te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar . 

G a l T « n l 8 e e r l n g op 1,0011. 

B . H O L S B O E R . - . V I H I K M I I . 

L o v e r a n c i e r v a n Z . \ 1 . d e n K o n i n i ' . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

m e t Z i l v e r 1 8 G 8 , 1 8 8 1 , 1 8 8 3 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 
Hoogs te onde r sche id ing 1879. 

EQUERRES, MEETKETTINC.EN. BRIEF- en PAKKETBAIiAHSKN, enz. enz. 
B A K E N S . R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L t d . L o n d o n . 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
F A B R I E K T M M M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

Mi DE TRAVERS A M S T E R D A M 
B e l t w e g N " . 3 . Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorseli vloeren. 

Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-llinks, Moutvloeren, 

Kelders. 

Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloercn, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Itetoii-Fiiiideeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent bet leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich, 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
II. G. KNOOPS C . O Z N . , Beekstraat F. 02, te Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

http://j8S_t.cn
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MAIiTIXUS XI.IHOFF te 'J Qravnitat, zal 
ci|i Zaterdag 13 Maart vc rkoopen de be
langri jke B o u w k u n d i g e B ib l i o theek , 
nagelaten door den Heer II. P. VOGEL, Ar
chitect en Tweede Directeur ran t'r A kademie 

ran Beeldende kunsten te (iracenhaae. 

De Catalogus wordt op franco aanvraag 
verzonden. 

H I J S C H K K A A N . 
PRIJSOPGAAF wordt gevraagd van een 

V A S T E I J Z E R E N H I J S C H K R A A N 
met een lichtvcrmogen van 401 Ml K(_i. en 4 
ïi 5 M. vlucht, Opga'-e» te verstrekken aan 

l i . DE BUKIl VAX DKJï I.EI.I, 
Eiland LUK. 

"pïlftTÖLITHflliKAPIIIE, PIIOTraMWliÏE-

en SléivoijjK'-Inrifl i i i i i": 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekewle vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor l'linieliiliogruiilii,:, 
hijzcwi'li r geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op ilie voor l'liniozliiio-
trapliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
sjjne sten-ui> | . i- ini ii iniiii; voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

O . J - T H I E M E . 

& BUDDINGÜ - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK w 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

ï ••. en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

GeëmaiMeerrJ-ijzeren PEILSCHALEN, 
W E R K T U I G E N . 

V e r s t o l l e n o n : 

Sinziger Mozaïekvloerenfabr iek 
SINZIG a/Rijn. 

Deze M o z a ï e k v l o e r e n hebben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, stand-
vastigste en, door de rijke kleuren, als de 
schoonste bev loer ing doen kennen. Uit 
fijne k l e i en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj lijj het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afsljjting is 
onderworpen, zoeals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prgzeii en Dessinsboekjes gratis bij de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & C , Amste rdam. 

~ÏL & JTSTJ Y V E R T 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS n WERKTUffl, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E K E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. 

üite ran C. L . B R I N K M A N , te Amsterdam. 

B O l W k A L E M E I v N R 1886 
J. G. VAN GENDT Jr., 

VHUtOHtDEBD IKIOR 

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

Pri js in kalfsleer / 1.75, i n l innen / 1.50, der Bijlage (verbeterde d r u k ) ' 0 . 6 0 . 
Verkrjjgbaar bjj de meeste Boekhandelaren of tegen Postwissel bjj den Uitgever. 

Het is een bekende waarheid — en de ervaring leert het dageljjks — dat elk vakman, 
bjj moge nog zoo bekwaam zjjn, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zekere 
hulpmiddelen behoeft die hem hoe langer hjj ze gebruikt meer en meer onmisbaar wor
den. De uitgaaf van dezen Kalender bewijst zulks in toenemende mate: het aanzienlijk 
debiet, dat met elk jaar eene grootere oplaag noodzakelijk maakt, toont duideljjk aan, 
dat deze Agenda in eene bestaande behoefte voorziet, een betrouwbare Gids bljjkt te zjjn 
cn door elkeen die op «enigerlei wijze tot het Bouwvak in betrekking staat gaarne ge
raadpleegd wordt. Immers, niet alleen dat het de voornaamste zaken met betrekking 
tot de Burgerljjke Bouwkunde. Bouwmaterialen, Macliineriën, Post- en Telegraaf'wezcn, 
wetteljjke bepalingen op het Bouwen, Stoomwezen en Zegel, Afstand- en Loontabellcn, 
op ene beknopte duidelijke wijze behandelt, maar bovendien bevue het een bijgewerkte 
Naamljjst van het korps Ingenieurs en Opzichters van den Waterstaat, verschillende 
Spoorwegen en andere Technische Inrichtingen en Maatschappijenbenevens een Kaartje 
van Nederland, waarop de Spoor- en Tramwegen — tot heden bjjgewerkt — voorkomen. 
Met vertrouwen kunnen wij dit zakboekje aanbevelen, want 't geen deze Kalender van 
de gewone notitieboekjes doet onderscheiden, is niet alleen het bovengenoemde, maar 
ook de pr.ictisch ingerichte Agenda, bestaande uit p. m. 75 pag. blanco geruit papier, 
waarop de datums vermeld staan, en de noodige ruimte is gelaten, om aunteckeningen 
of afbeeldingen te maken, 't Is een onmisbaar Zakboekje voor ieder vakman. Alle vragen 
betreffende zjjn vak zullen steeds op bevredigende wjjze in dit boekje beantwoord worden. 

A a n de bezi t ters van bovenstaande Ka lende r word t tevens ber ich t , dat 
van de personalia afdeeling; „ D e p a r t e m e n t van Waters taa t , Handel en N i j 
ve rhe id" een nieuwe bi jgewerkte en verbeterde u i tgaaf is verschenen en 
op aanvrage g ra t i s word t toegezonden. 

I n h e t M a g a z i j n v a n T e e k e n b e h o e f t e n v o o r B o u w k u n d i g e n 
v a n T h . J . D O B B E e n Z O O N 

te U T R E C H T , Voorstraat II s o a on OOS, 
Zjjn te verkrijgen alle 

Teeken- en Bureau-behoeften ten dienste van Ingenieurs, Architecten, Aannemers, enz. 
Uitsluitend zijn daar ook te verkrijgen : 

Alle soorten Teekenpapicren van de Heeren 
C a r l Solileioher J e ^«cliüll te D u r e n . 

Voor dezelfde prijzen zoo als die op de monsters en de verschillende Tijdschriften zijn aangegeven. 
BW Z o n d e r e e n i g e v e r h o o g i n g v a n v r a c h t of r e c h t e n . 

Gedrukt bjj G. W. van der Wiel & C0., te Arnhem. 
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ï R C H I T E C T V R A e t P M I C I T I A 

AJWV., 
Redacteur-Uitgever F. W . V A N GENTVT JGz. | A B O N N E M E N T /'2.25 per 3 maanden of welses guldenper jaar, hij 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertenticn: vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
Bureau van De Opmerker, I Iriekoningenstraat 28, Arnhem. ƒ 7.50 en Neoeriandsch-Indii! ƒ 9 —> beiden bij vooruitbetaling. 

Bureau der Redactie van Architectura el Amicitia J A N S P R I N G E R , A D V E R T E N T I E N ad :o cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
C. l i . P O S T H U M U S M E Y J E S en A . W . W E I S S M A N , i cent voor een bewijsnommcr, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Heer 1 A F Z O X I I I - . K I . I J K K N O M M K R S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
C. B. P O S T H U M U S M K V J K S , Kerkstraat 170 te Amsterdam I en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 

en al , wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 1 Arnhem en bij den Hoofdt'nrrespondent J O H , G . S T K M I . K R Cz.N, lioek-
T n . G . SïRKNtïERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. handelaar te Amsterdam. 

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

I °. Tot toelichting der afmetingen van een schilder
huis kan dienen, dat het grondvlak binnenwerks 
meet 0.85 M . breedte en 0.97 M . diepte, bij een nok-
hoogte van 2.30 M . De afmetingen zijn echter niet 
streng verbindend. 

2"' Door den Penningmeester zal in den loop der 
volgende week een aanvang gemaakt worden met het 
innen der contributie over het jaar 1886. 

Namens het Bestuur: 
de I ste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 3 Maart 1886. 

Na opening der vergadering worden de notulen der 
vorige gelezen en enkele huishoudelijke zaken afgedaan. 

De heer J . H . T. Löning verkrijgt daarop het woord, 
en houdt eene bijdrage over de Noordsche mythologie, 
waarvan hij de beteekenis uitvoerig uiteenzet, en die, 
naar hij meent, voor ons heel wat gepaster is dan de' 
Grieksch-Romeinsche. Een belangrijke discussie, waar
aan door vele leden deelgenomen wordt, volgt nu. 

Ten slotte doet de heer Th. G Strengers fraaie af
beeldingen van oude Nederlandsche gebouwen circu-
leeren, en wordt de vergadering, nadat aan redenaar 
en kunstgever dank gebracht is, gesloten. 

(A .e tA. ) D E B O U W K U N S T I N B U D A P E S T . 
DOOR 

H E N R I E V E R S . 

(met eene plaat). 
Hoe hoog mijne verwachting ook gespannen was, 

werd deze toch verre overtroffen, toen ik Budapest 
voor het eerst zag. Ik stond eenige oogenblikken 
sprakeloos van verrukking, toen na eene schoone vaart 
het doel der reis bereikt was, en Hongarije's hoofd
stad 's avonds, als een tafereel uit de duizend-en-een
nacht vóór mij uit de golven van den breeden stroom 
opdook. Mijne gewaarwording werd door alle mede
reizigers gedeeld, die zich in de Herfstmaand van '83 
op een der Donaudampfer van Weenen naar Budapest 
bevonden. 

't Was een stilte als voorbode van een storm van 
ontboezemingen. van in verschillende dialecten zich 
luchtgevende gemoedsuitingen , waarbij het II' undcr-
seliön, het Groszartig en andere als grondtonen pre
domineerden. 

En steeds herinner ik mij met genoegen het toover-
achtig schoone beeld , dat Budapest, 's avonds van den 
stroom gezien, den aanschouwer biedt, — een beeld, 
waar natuur en kunst zoo in harmonie zijn, dat ook in het 
koudste gemoed een snaar trilt. Budapest is dc juiste 
bekroning van de schilderachtig grootsche natuur, die 
de oevers van den Donau tusschen genoemde steden 
omlijst. 

't Ligt voorzeker niet op mijn weg u hier eene be
schrijving te geven van de schoone tafereelen, die het 
omringende gebergte van Budapest den tourist biedt; 
ik voel er me vooreerst niet toe in staat, want wat ik 
u zou kunnen opdisschen, zou, in vergelijking tot de 
werkelijkheid, zich ongeveer verhouden als eene slechte 
photographie tot eene goede olieverfschilderij, — en 
ten andere zoude het weinig in verband met den titel 
van dit stuk zijn. Toch meende ik het bovengenoemde 
even te moeten aanstippen omdat, mijns inziens, de na
tuur op het werk van den kunstenaar een grooten in
vloed uitoefent, ze voor hem een machtigen factor bij het 
ontwerpen i s , en aan de uitingen van zijn geest dik
wijls als uitgangspunt verstrekt. 

Doch ter zake! 
De naam Budapest dateert eerst van 1873, toen de 

steden Ofen, in 't Hongaarsch Buda. en Pest, door den 
Donau gescheiden, tot ééne stad vereenigd werden, 
welker aantal bewoners thans ongeveer 360,000 bedraagt. 

De stad Ofen, de oude stad, schilderachtig aan den 
voet van het gebergte gelegen, was eene Romein-
sche kolonie, met name Aquineum. Talrijke hier 
aanwezige fragmenten van gebouwen, waaronder ver
schillende baden, alsmede een uitgegraven amphithe
ater herinneren aan den Romeinschen tijd. 

In de i 6 l e eeuw werd het door de Turken veroverd, 
die het ongeveer 1 f/, eeuw in hun bezit hielden en 
aan wier verblijf thans nog een kleine moskee en an
dere gedenkteekenen herinneren. 

Daar er totnutoe in de stad zelve slechts luttele, 
zich tot het vernieuwen van enkele woonhuizen bepa
lende, wijzigingen zijn aangebracht, vertoont zij.nog 

1 
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steeds het eigenaardig en bevallig aanzien, dat oude 
steden uit het tijdperk van den Barokstijl en ook 
Weenen kenmerkt. Door de bergachtige ligging is 
als van zelf een systematische aanleg buitengesloten, 
doch dit wordt rijkelijk vergoed door het vele schil
derachtige , dat ons bij elke schrede tegemoet komt. 
N u eens trekt eene bevallige fontein onze aandacht, 
dan weer boeit een sierlijk gedenkteeken van kerke
lijke!) aard, door de noodige beeldwerken omgeven, 
ons oog, of worden we, bij het omslaan eener straat, 
aangenaam verrast door den aanblik van een coquet 
torentje, dat zijn ranke spits in de wolken verheft —, 
kortom, altijd worden wij door iets beziggehouden , 
dat onze opmerkzaamheid in beslag neemt, en ons het 
vermoeiende eener wandeling op bergachtigen grond 
doet vergeten, om ons tot nieuwe zwerftochten aan 
te sporen. 

Tot de merkwaardige publieke gebouwen in Ofen 
behooren vooreerst eenige fraaie kerkjes in Barokstijl 
alsmede eene in vroeg-Gothischen bouwtrant, welke 
thans eene zorgvuldige en kostbare restauratie onder
gaat. Behalve het Tuighuis, het Ofener Stadhuis en 
het hotel van den Minister-president, treft men er liet 
Koninklijke Slot aan, dat op den top van een heuvel 
gelegen is en door Maria Thcresia herbouwd werd. 
Uiterlijk eene schilderachtig gegroepeerde gebouwen
massa, in pleisterwerk uitgevoerd en met weinig inte
ressante details, biedt het inwendige den bezoeker 
eenige zalen aan, die, hoewel verschillend in decoratie 
opgevat, toch een groot harmonisch geheel vormen, 
dat opnieuw de onuitputtelijke fantasie van den Ba
rokstijl te aanschouwen geeft. 

Ofschoon artistiek van opvatting, heeft de Barokstijl 
hier niet het cachet, dat de Fransche kunst uit dit 
tijdperk kenmerkt; 't komt ons voor, dat de teeke
ning ietwat droog en lijnig, en het modelé niet met 
die virtuositeit behandeld is, welke van de periode 
L o u i s - X I V de grootste bekoring uitmaakt. De voor
zijde van het Slot is naar de rivier gericht en beheerscht 
door hare hooge ligging de geheele omgeving. Door 
den schooncn Slottuin, vanwaar men een prachtig pano
rama op Pest en omstreken heeft, daalt men langs een 
zigzagvormig aangelegden weg tot den voet van den 
berg, dc Kaai af. Deze vertoont een geheel modern 
karakter. 

Door de mildheid van koning Krans Jozef kwam 
hier voor eenige jaren een grootsch bouwwerk tot stand, 
dat als meesterstuk van hedendaagschc kunst moet aan
gemerkt worden. Het was n.l. de wensch des Konings, 
om dit, o]) den top des heuvels gelegen paleis door 
een trap met de kaai te verbinden, derwijze, dat het 
geheel zich als hoofdtoegang tot het paleis zou ver
toonen. 

De architect, hiermede belast, de heer Nikolas Y b l , 
kweet zich op hoogstverdienstelijke wijze van zijn eer
volle taak en leverde, in hetgeen de Burgbazar heet, 
eene schepping van groote kunstwaarde (zie schets). 
Het middengedeelte wordt gevormd door eene monu
mentale trap, welke toegang geeft tot een Dorische 
arcaden-architectuur, vóór den terrasmuur aangebracht. 
Ter hoogte der 21'1' etage wordt deze door twee pavil
joens met koepels bekroond , waartegen opene Laubcn 
aansluiten. Hellende wegen, van monumentale balus
traden voorzien , dalen ter weerszijden tot de kaai af, 
terwijl op den achtergrond eene open galerij, met slin
gerplanten begroeid, het middengedeelte in verbinding 
stelt met twee domineerende hoekpartijen, die in den 
geest van triomfbogen zijn opgevat en in plattegrond 
eenigszins voorspringen. Eene arcaden-architectuur ver
bindt deze paviljoens tot twee uiterste gebouwengroe-
pen, welke als woonhuizen zijn ontworpen. 

I Op deze wijze gelukte het den architect om een 
geleidelijken overgang daar te stellen, zoowel tot de om
ringende gebouwen ter weerszijden, als tot den achter
grond, en voldeed hij aan de eischen der kunst, zon
der daarom de hooge rechten der natuur in dezen te 
miskennen. 

Het geheel vertoont zich als een schoone massa 
van rijk effect, opgevat in Italiaanschen geest en ver
mengd met eenige Fransche motieven , alles op zeer 
individueele wijze opgevat. 

Het middengedeelte is natuurlijk het rijkst behan
deld; monumentaal beeldhouwwerk is hier overvloedig 
aangebracht; de leeuwen, aan den ingang geplaatst als 
wachters, de standbeelden, die de zuilen bekronen, 
de monumentale in veelkleurig marmer gebeeldhouwde 
obelisken, aan het begin der hellende opgangen aange
bracht, verleenen het geheel een vorstelijk aanzien. 

De verbindingslaube, niet den decoratievcn wilden 
wingerd begroeid , symboliseert den overgang tusschen 
de kunst op het voorplan en de weelderige natuur 
op den achtergrond. 

De zijpaviljoens, als afsluiting van de middenpartij, 
zijn waardig en monumentaal gedacht; speelde zoo
even de beeldhouwer de hoofdrol, thans neemt de 
schilder de eerste plaats in. Terwijl de eerste zich 
bepaalt tot eenige ornementale motieven, als schilden, 
wapens en krijgstropeeën, vindt de tweede zijne uiting 
in rijke figurale fresco-schildering op goudgrond, als 
hoekvullingen en decoratieve paneelen op de binnen
wanden aangewend. De cassetten van het tongewelf der 
triomfbogen zijn met fraaie majolica bekleed. De vroeger 
genoemde aansluitende arcaden zijn nog eenvoudiger 
behandeld en vertoonen eene Dorische architectuur. 

Ook de details hebben een zeer personeel karakter, 
zijn volkomen berekend voor de plaats, waarop ze zijn 
aangebracht, en toonen ons naast den kunstenaar, den 
man van ervaring. 

Ter volmaking van dit schoon geheel, is de kaai 
met een sierlijken parkaanleg voorzien, waaruit zich een 
eigenaardig paviljoenvormig café verheft, dat, bij de 
concerten op zomeravonden, een der vele aantrekkelijke 
plaatsen van bijeenkomst is, die Budapest zijn bewo
ners biedt. 

Onder de verder geplaatste gebouwen, allen parti
culiere woonhuizen, ontdekken we eenige imposante 
gevels. die levendig aan de Italiaansche vroeg-Renais-
sance herinneren. Het zijn de trotsche verblijven der 
Hongaarsche Magnaten. 

Begeven wij ons thans over de Kettenbrücke, waarvan 
ik straks zal gewagen, naar Pest terug. Alvorens in 
nadere bijzonderheden te treden, zal ik trachten van de 
architectuur in 't algemeen een denkbeeld te geven, om 
daarna enkele merkwaardigheden in detail aan te stip
pen. Voorzeker is het veld niet zoo ruim als te Wee
nen , maar is Pest toch in 't bezit van bouwwerken, 
die de aandacht van den architect ten volle waard zijn. 

Ofschoon te Weenen beweerd wordt, dat de ar
chitectuur in Pest een afdruk van de aldaar heerschende 
kunstrichting is, is dit mijns inziens niet juist. Wel 
heeft die school haren invloed hier in de eerste jaren 
der bouwbeweging doen gevoelen, doordat eenige Wee-
ner architecten een tamelijk werkzaam aandeel erin 
namen, maar deze deelneming was toch niet groot ge
noeg om eene algemeene toepassing der Weener archi
tectuur tengevolge te hebben. Aan beide richtingen 
ligt de Italiaansche kunst ten grondslag, maar, 
hoewel één uitgangspunt hebbende, is er een verschil 
in opvatting te bespeuren, dat in het strenger, minder 
decoratief aanzien der gebouwen, alhier, zijn uitdruk
king vindt. 

Verschillende omstandigheden zijn hiervan oorzaak. 
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De hoofdreden ligt onzes inziens in het verschillend 
karakter der bewoners, van Oostenrijkers en Honga
ren , want hoewel ééne monarchie vormende, bestaat 
er tusschen hen eene zeer verklaarbare antipathie, die 
in eene wederzijdsche critick eene onschuldige voldoe
ning vindt. 

De Weener heeft van nature iets aangeboren artis
tieks , iets ongezochts, dat bij nadere analyse wellicht 
niet van zekere oppervlakkigheid is vrij te pleiten. 

Wanneer men eenigen tijd Weenen bewoond heeft en 
in de gelegenheid is geweest stad en bewoners van 
nabij te leeren kennen, is het merkwaardig het innig 
verband te zien, dat tusschen beiden bestaat. Wat den 
bewoner in zijn zeden en gewoonten kenmerkt, spie
gelt zich op duidelijke wijze in het aanzien der stad 
af, en het natuurlijke, het ongekunstelde van den „gc-
müthlichen Wiener" is op zijn gebouwen volkomen 
uitgedrukt. Hij is zichzelf. 

Een karaktertrek van den Hongaar is Groszsinn, 
d. i . zucht naar hooger; van ridderlijken aard, 
kenmerkt hij zich in zijn gewoonten door groote be
leefdheid en loyaliteit, die echter niet van zekeren trots 
en praalzucht vrij te pleiten zijn. Voegt men daarbij 
het vasthouden aan oude nationale gebruiken , alsmede 
het affecteeren van alles wat Hongaarsch is, dan komt 
men tot de overtuiging, dat, hoewel de Westersche be
schaving ook hier haar verfijnenden invloed heeft doen 
gevoelen , Budapest toch een locale toon eigen is, 
lang niet zonder bekoring, en die op den vreemde
ling een zeer eigenaardigen indruk maakt. 

Typisch is het bijwonen eener vergadering in het 
Magnatcnhuis, d. i . de Eerste Kamer. Alle leden 
verschijnen in hunne oude nationale kleederdracliten; 
elke stam heeft zijn eigen kleuren en manier van klee
ding; de warme, donker-fluweelen en zijden stoffen 
domiiieeren en worden verlevendigd door diamanten en 
edelgesteenten, op kwistige wijze aangebracht De rijk
dom , die alsdan tentoongespreid wordt, is verbazend, 
en het is een genot die bonte en toch gedistingueerde 
kleurschakeering te aanschouwen. 

Ook bij de hoogere officieren van het leger is het 
dragen van juweelen, bij feestelijke gelegenheden, ver
plichtend , en , hoewel de soldaat zich dergelijke luxe 
niet veroorloven kan, zoo maakt het uitrukken van een 
regiment, vooral cavalerie, door de smaakvolle cos
tumes een zeer schilderachtig effect. 

Bij het landvolk zelfs is een zucht naar opschik 
waar te nemen; onze aartsvaderlijke klompen zijn daar 
onbekend; sierlijke kaplaarzen, zoowel bij mannen 
als vrouwen, zijn hare plaatsvervangsters, en een ver
gelijking van onze arbeiders met de Hongaarsche valt 
beslist ten voordecle van deze uit. Doch keeren wij 
terug. Meenen we dus het verschillend aanzien der twee 
steden grootendeels aan het verschil in temperament 
te moeten toeschrijven •— een andere oorzaak moet 
gezocht worden in het verschil der bouwmaterialen. 

Zwaait in Weenen de pleisterbouw den schepter, in 
Pest voert het zichtbaar materiaal den boventoon, en 
bij de huizen, in den laatsten tijd verrezen, komt ge
bruik van zandsteen dikwijls voor. 

't Behoeft geen betoog, dat aan haar gebruik eigen
aardige zwarigheden verbonden zijn, die bij pleister
werk niet bestaan. Het karakter wordt van zelf 
strenger en meer constructief, daar het aanbrengen eener 
kostbare ornementatie achterwege blijft en de architect 
zich meer op de profileeringen toelegt. 

Verder bezit Pest een zeer schoone roodgele bak
steen , wier toepassing meer en meer in zwang geraakt, 
terwijl aan de gevels nog sgraffito-versiering, fresco
schildering en majolica-bekleeding gebruikt worden. 

Aan de indeeling der woonhuizen ligt het Italiaan

sche systeem ten grondslag; steeds wordt in het cen
trum van den plattegrond een binnenplaats aangebracht, 
waaromheen zich, naargelang van de grootte van het 
terrein, de verschillende woningen naar drie of vier 
zijden verdiepingsgewijze scharen. 

Een monumentale ingang, bij voorkeur in de as 
der facade aangebracht, is in directe verbinding 
niet de binnenplaats en de hoofdtrap. Bij eenvoudige 
woonhuizen heeft deze op de verdiepingen gemeen
schap met open gangen, in den vorm van rondloo-
pende balkons tegen de gevels der binnenplaats aan
gebracht, welke gangen tot de gezamenlijke vestibules 
der woningen toegang verleenen; voor den dienst is 
een kleine trap in het achtergedeelte van den platte
grond ingedeeld. 

Bij deftige woonhuizen worden de open gangen door 
overdekte galerijen vervangen, zoodat de binnenplaatsen 
geheel het karakter der Italiaansche paleizen bekomen. 
A l heeft deze indeel ing, uit een practisch oogpunt, het 
voordeel, de woningen meer te concentreeren, door het 
weglaten der storende middengangen, anderzijds heeft 
ze het inconvenient van de aan de binnenplaats ge
legen vertrekken somber en onvrij te maken. 

Uit een artistiek oogpunt kan dergelijke indeeling 
alleen goedkeuring wegdragen, want eene herinne
ring aan de paleizen Farnese en Borghese, om slechts 
een paar te noemen, is voldoende om deze meening te 
staven. En dit begrepen de Pester architecten met 
recht, want in de talrijke gebouwen , in de laatste jaren 
verrezen , geven de binnenplaatsen dikwijls architecto
nische composities te aanschouwen , die Italië's meester
werken o]) zijde streven. 

Kosten zijn hier niet gespaard; alle middelen, die 
den architect ten dienste staan, zijn aangewend , archi
tectuur, schilder- en beeldhouwkunst reiken elkaar de 
hand en vormen in haar zoo machtigen bond vaak een 
geheel, dat bewondering afdwingt. 

Wat constructie betreft, levert het woonhuis te Pest 
met dat, te Weenen, geen verschil op. Solied bouwen 
is ook hier wet, en daar we vroeger gelegenheid had
den hierover te spreken, willen we thans niet in her
haling vervallen. 

Hebben we dus het algemeen karakter der Bouw
kunst te Pest aangeduid, thans verzoek ik u mij te 
willen volgen, om het „hervorragende" in oogen-
schouw te nemen. 

Het interessante op bouwkundig gebied bepaalt zich 
tot drie wijken der stad, n.l. de Frans-Jozefskaai, het 
Magnaten-kwartier en de Andrassystrasse. 

We zullen trachten het belangrijke ervan weer te 
geven. 

De aanvang der Frans-Jozefskaai is op het plein van 
dien naam, dat, rechthoekig van grondvorm, aan een 
der lange zijden door den Donau begrensd en verder 
door gebouwen ingesloten wordt. In het verlengde 
der kleine as bevindt zich de prachtige Kettenbrücke, 
die Pest met Ofen verbindt. Ter lengte van 380 M . 
hangt ze aan twee pijlers, ongeveer 50 M . hoog en 
190 M . van elkaar geplaatst. De conceptie is zeer 
artistiek. 

Eenigszins aan een triomfboog herinnerende, zijn 
de pijlers in monumentale architectuur behandeld en 
van bergsteen opgetrokken. Ze hebben een ongemeen 
cachet en zijn in gelukkige overeenstemming met de 
betrekkelijk dunne .schakelconstructie, waaraan de brug 
hangt. Op een afstand gezien, maakt dit reuzenwerk 
den indruk van groote koenheid en het doet zich voor 
als een spinrag, dat de oevers van den machtigen 
stroom verbindt. Aan de hoofden zijn liggende leeu
wen, in steen gebeiteld, aangebracht, die den indruk 
nog verhoogen. 



78 D E O P M E R K E R . 6 Maart 1886. 

Als merkwaardig gebouw op het Frans-Jozefsplein 
mag de .Academie van Wetenschappen, een vrijstaand 
monument, in 1862 naar de plannen van Stühler ge
bouwd , genoemd worden (zie schets). 

Dc voorgevel van rijk aanzien bestaat uit een pre-
domineerende middenpartij, ter weerszijden door lagere 
vleugels geflankeerd. Het parterre van het middenge
deelte , uit 5 arcaden samengesteld , dient tot sousbase» 
ment aan een gekoppelde driekwart zuilen-colonnade, 
waarachter de groote vergaderzaal der Academie ge
legen is. Hierboven verheft zich nog eene verdieping, 
op dezelfde wijze geordonneerd; alleen de rondboogven-
sters zijn hier tweeledig. Het geheel wordt door een 
balustrade bekroond. De domineerende zuilenorde van 
het middengedeelte bevat de twee verdiepingen , waaruit 
de aansluitende zijvleugels bestaan. 

De indruk, dien we van dezen gevel ontvangen, is 
verward; de conceptie van het bovengedeelte der mid
denpartij is storend; de beelden, aldaar aangebracht, 
zijn als met geweld tusschen de kolommen ingeschoven. 

Dc architectuur der zijvleugels schijnt in een andere 
schaal en mist het verband ermee; hoe verdienstelijk 
sommige partijen op zichzelf ook zijn, missen ze onder
linge harmonie. Enkele profiels zijn te zwaar van be
handeling, ofschoon de details in 't algemeen goed 
bestudeerd zijn. De rijk aangebrachte ornementatie 
toont ons de naturalistische opvatting, die der Berlijnsche 
school een zekeren tijd eigen was. Het gebouw is 
geheel in gehouwen steen uitgevoerd. Zij- en achter
gevels zijn, hoewel eenvoudiger van behandeling, van 
aangenaam aspect. 

Door de middendeur geraken we tot eene ruime 
vierkante vestibule, in 9 met kruisgewelven overspan
nen traveeën verdeeld en door gekoppelde kolommen 
geschraagd. Aan schoone verhoudingen paart zij eene 
fijne decoratie, terwij! een zachte polychromie den indruk 
verhoogt. 

In de as tegenover den ingang komt men, eenige 
treden opgaande, tot eene galerij, vanwaar eene 
monumentale hoofdtrap in halfronden grondslag zich 
aan het oog voordoet. De rechte middenarm voert 
tot een ruim bordes, vanwaar twee halfronde ar
men links en rechts zich tot de verdieping uitstrek
ken. De geheele aanleg, met een zuilenarchitectuur 
verrijkt, maakt een hoogst bevredigenden indruk en 
de vele zwarigheden, die dergelijk systeem na zich 
sleept, zijn met veel talent opgelost. 

Op de verdieping aangekomen, bevinden wc ons in 
een soortgelijke galerij, als we beneden vóór de trap ont
moetten , met dit onderscheid, dat deze hier veel rijker 
en mijns inziens te decoratief is opgevat, waardoor ze 
het karakter eener vestibule verliest. 

Haar dwars doorschrijdende , komen we tot de groote 
vergaderzaal, in den voorgevel uitgedrukt. Ofschoon 
we met recht meenden, het zwaartepunt van het ge
bouw hier te mogen zoeken, werden we echter bij het 
betreden dezer zaal, die zich in rechthoekigen grond
vorm aan onzen blik voordoet, eenigszins teleurgesteld. 
Ter hoogte in twee ordonnantiën afgedeeld, waarvan 
de benedenste een Dorische colonnade en de bovenste 
eene karyatidenrij vormt, die een spiegelgewelf als 
overgang tot het vlakke plafond ondersteunt, maakt 
de zaal een onrustigen indruk, en mist de stemming, 
tot een harmonisch geheel noodzakelijk. Daarbij is de 
polychromie ongunstig, terwijl men de ornementatie van 
banaliteit niet kan vrijspreken. 

De verdieping bevat verder een aantal lokalen van 
ondergeschikt belang, terwijl de tweede en derde ver
diepingen een tamelijk uitgebreide collectie schilderijen 
bezitten. 

Overigens heeft het Franz-Jozefsplein geen gebouwen 

van bijzondere beteekenis; we richten ons dan onmid
dellijk tot de Franz-Jozefskaai, na in 't voorbijgaan de 
standbeelden van graaf Széchény en Eótvós en het in 
aanbouw zijnde Dtak-daikmal genoemd te hebben. Van 
den aanleg der Franz-Jozefskaai dateert de aanvang der 
bouwperiode, en in het belangrijk aantal statige ge
bouwen , alhier verrezen en grootendeels door Weener 
architecten opgericht, is de Weener school te her
kennen 

De hier geplaatste korenbeurs, geheel als Zinshaus 
opgevat, heeft geen bijzonder karakter, waarom wij er 
ook niet bij zullen stilstaan. In 't algemeen zij opge
merkt , dat de indruk van deze gebouwenmassa een 
hoogst bevredigende is, dat ze aan gezonde opvatting 
eene flinke uitwerking der détails en verstandige aan
wending van ornement paart. Het lag voor de hand, 
dat het gebruiken van parterre-lokalen voor restaura
ties en café's op dit, door de inwoners zoo met recht 
geliefde Corso, als voordeelige speculatie de voorkeur 
moest hebben. En inderdaad moest de uitstekende 
wijze van aanleg der kaai ertoe medewerken haar als 
verzamelplaats der beau-monde te bestemmen. 

In de breedte terrasvormig afgedeeld, waarborgt het 
lagere gedeelte , in onmiddellijk verband met de rivier, 
de belangen van den Hongaarschen handel, waarvan 
Pest de stapelplaats uitmaakt; het hoogere gedeelte, 
•±. 4 M daarboven verheven , is op afstanden met trap
pen ermede in verbinding gebracht, en overigens door 
eene ijzeren balustrade ervan gescheiden. Dit gedeelte 
vormt het zoogenaamde Corso Geheel geasphalteerd, 
en met twee rijen acacia's beplant, die met hunne door
dringende bloesemgeuren de lucht vervullen , is dit 
gedeelte voor rijtuigen ontoegankelijk, zijn de wande
laars voor het onaangename gewoel der drukbezochte 
rijwegen gevrijwaard en genieten zij bovendien het 
uitzicht op een panorama, waarmede slechts weinige 
steden door de natuur begunstigd zijn. Links door 
den loodrecht in den Donau neerschietende Bloksberg 
met de vesting begrensd, tegen welks flanken de 
schilderachtige huisjes van het oude Ofen als 't ware 
gezaaid zijn , zien we voor ons de stad, met den burcht 
als domineerend centrum, dat ter rechterzijde zich 
schilderachtig afteekent op den veelkleurigen achter
grond, door het verwijderd gebergte gevormd, terwijl 
het voorplan — den „Schonen Manen Donau" — aan
genaam door talrijke stoombooten en schepen gestof-
eerd wordt. 

Voortwandelende, geraken we tot de Redouteplatz, 
een klein park, aan welks achterzijde, parallel aan de 
kaai, het Redoutengcbaude zich verheft. Geeft het 
uiterlijk ons slechts een reusachtig, eenigszins plomp ge
bouw met enkele goede onderdeden , te aanschouwen — 
het inwendige biedt ons veel merkwaardigs aan. Op 
het parterre bevinden zich restauratiezalen en een café, 
welk laatste onder de schoonste van den modernen tijd 
kan gerekend worden. Ontworpen in een genre, aan 
de Romaansche en Moorsche stijlen ontleend, draagt 
dit interieur een zeer individueel karakter en maakt 
door zijn monumentale afmetingen, schoone verhoudin
gen en sierlijke decoratie een imposanten indruk. Vier
kant in grondvorm, zijn op ongeveer 2 M . uit de hoeken 
achtkante zuilen geplaatst, die door bogen vereenigd 
zijn en waartusschen zich het flauw gebogen middenge
welf spant. De kapiteelen der kolommen zijn zeer 
eigenaardig met decoratieve koppen versierd, terwijl 
overigens weinig beeldhouwwerk is aangewend en de 
schilderkunst de hoofdrol speelt. De dominerende 
tonen zijn gebroken groen, bruinrood en matgeel, ver
levendigd door ornement in krachtigen toon en opge
hoogd door goudfilets. 

In het centrum van 't gebouw bevindt zich de groote 

6 Maart 1886. D E O P M E R K E R . 79 

trapzaal, waarnaar ons ter weerszijden een overdekte 
inrit voert; de monumentale, vrijliggende hoofdtrap, 
in het midden aangebracht, voert ons tot een bordes, 
vanwaar links en rechts traparmen tot een verdieping 
geleiden. De trapzaal, door een glazen dak verlicht, 
is een grootsche arcadenzaal in denzelfden stijl als 
vroeger en van schoone compositie. De vijf arcaden, 
waarin de wanden verdeeld zijn, geven ons figurale 
composition , op muziek en dans betrekking hebbende, 
en van schoon effect, terwijl een rondloopend fries met 
fresco's op goud bedekt is, die Hongaarsche legenden 
voorstellen. In directe gemeenschap met de trapzaal 
is een lange galerij of vestibule , in wier nabijheid de 
garderobes en verder toiletkamers zich bevinden, en 
die ons toegang tot de groote balzaal verleent. 

Deze, rechthoekig in grondvorm, maakt door hare 
groote afmetingen een overweldigenden indruk; hoewel 
in den geest van 't geheel behandeld, is hieraan een 
lichte nuance in Moorschen trant bijgezet, waardoor 
het robuste karakter van den Romaanschen stijl eenigs
zins verfijnd wordt, en de zaal den passenden toon voor 
een danszaal verkrijgt. 

De twee korte zijden staan in verbinding met kleine 
zalen en buffetten; tegen de derde zijde is op eene 
verhevenheid het orkest geplaatst, terwijl in de vierde 
zijde de vensters voor dagverlichting zijn aangebracht. 
Ter halver hoogte bevindt zich een arcadengalerij, voor 
het publiek toegankelijk, en waarnaar twee neventrap-
pen geleiden. De zaal is door een met vakken be
werkt plafond afgedekt. De wanden zijn in schoon 
geel marmer geïmiteerd terwijl, in de wijkende ge
deelten , zooals de galerij en het orkest, een bruin-
roode toon domineert. De decoratie is met goud 
gehoogd. Genoemde zalen zijn verder in verbinding 
met een half dozijn muziek- en balzalen, alsmede ver
schillende salons, waar buffetten en orkesten zijn ge
plaatst. Met de carnavalsfeesten worden al deze ver
trekken voor het publiek geopend, dat naar welgeval
len aan concert en bal kan deelnemen. 

De opvatting van het geheel is zeer artistiek; bij het 
voortgaan toch wordt de attentie steeds meer geboeid 
en de indruk steeds grooter; de decoratie wordt steeds 
rijker om in de groote balzaal de hoogste uitdrukking 
te vinden. Verder geeft ons dit interieur een schat 
van détails, die door hun veelvuldige afwisseling en 
de oorspronkelijke opvatting onze bewondering trekken. 
De ontwerper, de architect TezzI, een kunstenaar-natuur, 
begreep ten volle de poëzie der ruimte en wist zijn 
werk een cachet te verleenen, dat alleen hooge kunst
werken bezitten. A l s eigenaardigheid vermelden wij 
het beweren, als zou het ontwerpers streven geweest 
zijn met het oprichten van dit gebouw een Hongaar
schen stijl te willen scheppen. 

Hoewel wij dergelijke virtuozen slechts de attentie 
verleenen, die ze verdienen , d. w. z. hun met schouder
ophalen beantwoorden, valt, bij nadere bezichtiging, 
het herhaald aanwenden van sommige details, die in 
de nationale kleederdracht hun oorsprong vinden, 
duidelijk in 't oog en is het niet te miskennen, dat 
deze met talent in decoratie-motieven zijn herscha
pen , waardoor aan het geheel een zekere locale toon 
is medegedeeld, die echter op het kunstkarakter na
tuurlijk niet van overwegenden invloed kon zijn. A l s 
bewijs kan dienen, dat er geen navolgers gevonden 
werden, hoe goede patriotten de Hongaarsche archi
tecten ook zijn. 

De kaai vervolgende, vertoonen ons de gebouwen, 
allen particuliere woonhuizen, hetzelfde karakter als 
vroeger genoemd en zullen wij er niet verder bij stil
staan. Aan het einde ervan trekt een gedenkteeken 
van matigen omvang ons oog; 't is het standbeeld van 

Petöfi , den Hongaarschen Körner; op een fraai gepro
fileerd, vierkant pedestal van donkergrijs graniet, met 
bronzen ornementen verrijkt, verheft zich de bronzen 
statue van den dichter-soldaat, in staande houding. 
Bezieling spreekt ons uit het geheel tegen , dat, zonder 
geaffecteerd of theatraal te zijn, een trcffenden indruk 
maakt; van het sierlijk nationaalcostuum is uitnemend 
partij getrokken. Tegenover het standbeeld bevindt 
zich een moderne kerk van middelmatige kunstwaarde. 

Eindelijk komen wij aan het Haupt-Zollaint, een 
vrijstaand rechthoekig gebouw, in gemengden berg
en baksteenbouw opgetrokken. Robust van aanzien, 
bezitten deze gevels een karakter, dat volkomen aan de 
bestemming beantwoordt, en het is den architect, den 
heer IJbl gelukt, met eenvoudige lijnen een monu
mentalen indruk te verkrijgen, zonder in droogheid te 
vervallen. Flink van behandeling zijn ook de details, 
die soms zeer origineel zijn. Eenige zeer gelukkige 
fantasieën op Dorische en Ionische kapiteelen en ba
sementen zijn hier te aanschouwen. 

Het inwendige, hoe eenvoudig ook, is zeer merk
waardig, omdat in de toepassing der Italiaansche archi
tectuur steeds een personeele opvatting is waar te nemen 
en alle details zorgvuldig bestudeerd zijn. Een groot 
aantal kantoren van minder belang, over de verschil
lende verdiepingen ingedeeld, zullen we met stilzwijgen 
voorbijgaan. 

Niet ver van het Haupt-Zollamt en door den
zelfden architect gebouwd, aanschouwen wij de Franz-
Stadterkerk, die , hoewel niet door groote afmetingen 
schitterend, alleszins de moeite waard is, bezien te wor
den. Ontworpen in Romaanschen bouwtrant en in berg
en baksteen opgetrokken, maakt ze een rustigen indruk; 
vooral de toren is van gunstig silhouet en goede 
compositie, en imponeert, trots zijne bescheiden afme
tingen, door zijn waardig karakter. Het inwendige, hoe
wel sober van behandeling, is in volkomen harmonie 
met het uitwendige en brengt eene passende stemming 
teweeg. 

Bezienswaardig in deze buurt is ook het Abattoir, 
door den Berlijnschen architect Hennicke in het jaar 
1872 voltooid voor een bedrag van 2 millioen gul
den. Tusschen twee postamenten, door reusachtige 
steenen groepen gekroond, komt men, links en rechts 
de administratiekantoren passeerende, tot een groot 
rechthoekig plein, waarvan het centrum omheind is , 
tot opneming van het vee, dat geslacht wordt in de 
slachthuizen , die zich links en rechts bevinden. Aan 
de achterzijde zijn de noodige controlegebouwen ge
plaatst, waardoor men gemeenschap met de veemarkt 
verkrijgt. 

De slachthuizen, in den vorm van langwerpige pa
viljoens, hebben een breede middengang, waarop alle 
slachtplaatsen uitkomen. Elk van deze is met een ijskelder 
met afsluiting door dubbele deuren voorzien. Deslacht-
huizen doorgaande, komt men aan eene straat, parallel 
aan de hoofdas gelegen, waartegen verschillende ge-
bouwengroepen, die als stallingen, bergplaatsen en 
vaalten dienst doen. 

De geheele aanleg is zeer goed gedacht en heeft 
met recht eene Europeesche vermaardheid. Het geheel, 
in baksteen met gebruik van bergsteen, maakt door 
de verschillende groepeering der gebouwenmassa's een 
gunstigen indruk. 

Het Magnatenkwartier, ongeveer in 't centrum der 
stad gelegen, bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid 
van het Hoogerhuis. Het bestaat uit groote privaat-
hotels of paleizen, nu eens vrijstaande en dan weer 
aan elkaar grenzende. Hoewel de gebouwen, die uit 
de eerste periode der bouwbeweging dateeren, eenigs
zins weifelend van aanzien zijn en niet het grootsch 
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karakter hebben, dat de nieuwere eigen is , vindt men 
er toch menig interessante facade onder. 

In den jongsten tijd echter zijn hier eenige paleizen 
verrezen , die, zoowel om de monumentale opvatting 
als wegens het gebruik van kostbaar materiaal, als 
typen van patriciërs-verblijven zijn te noemen. 

De architecten Eellner en Heilener uit Weenen le
verden hier eenige zeer gelukkige composition, die als 
voorbeelden kunnen gelden 

Wij waren in de gelegenheid de in aanbouw zijnde 
paleizen inwendig te zien, en stonden verbaasd over 
den schoonen aanleg van het geheel en het rijke 
effect, in een woonhuis verkregen. 

Vestibules, galerijen, trapzaal, wintertuinen, salons 
en loggia's, ze schakeerden zich tot een groot archi
tectonisch geheel aaneen , tot genot voor het oog, tot 
eere van hun schepper. 

Hoewel we in de binnenstad veel publieke gebou
wen aantreffen, vinden we er slechts enkele, die op
merkelijk mogen genoemd worden. Wel getuigen het 
Polytechnicum en het nieuwe Raadhuis, door den 
architect Prof. Steindl gebouwd, van groote pracht, 
maar Prudhomme zou ook hier gezegd hebben: „ne 
sachcint le faire beau , tn fas fait fiche." Die facades 
van groote afmetingen in veelkleurige baksteen, door 
witte steen, marmer en majolica afgewisseld, hebben 
te weinig lijn en te veel kleur 't Is of de ontwerper 
het met zichzelf niet eens was; de artistieke opvatting 
ontbreekt. Hier zien we verwarring, daar overlading, 
maar overal zien we rijkdom. 

Zoo mist de Gemeenleraadszaal, hoe rijk ook van 
aanzien, bet ernstige karakter, dat ze behoort te bezit
ten. Als concertzaal zou ze veel beter dienst doen. 
De details zijn tc zeer gezocht om te kunnen be
hagen. 

Een eenvoudige, goede, klassieke gevel zien we in 
de bibliotheek, door de architecten Skaluitsky en Koch 
gebouwd (zie schets). Aan goede afmetingen paart ze 
eene flinke detailleering, verlevendigd met eene be
scheiden polychromie, door het aanbrengen van sgraf-
fito's teweeggebracht. Het geheel heeft een karakter 
van waardigheid, dat volkomen met een bibliotheek 
overeenstemt. Ook in het inwendige zijn eenige be
langrijke zalen te aanschouwen. 

Ten slotte is in de binnenstad nog vermeldingswaard: 
de Harrisch bazar, zijnde eene met glas overdekte pas
sage. Zoowel de flinke facade in Italiaanse!) karakter, als 
het inwendige, wat betreft de schoone perspectief en 
de goede conceptie, zijn goede producten van heden-
daagsche architectuur te noemen (zie schets). 

Hegeven we ons thans naar de Andrassystrasse, 
naar Hongarije's eersten staatsman genoemd, die het 
glanspunt der Pester architectuur uitmaakt. In het 
centrum der binnenstad haren oorsprong nemende, voert 
zij in rechte lijn (zooals haar vroegere naam Radeal-
strasse aanduidde) tot het Stailt-'waldehen, het lieve
lingsoord der stadbewoners. Haar aanleg mag ty
pisch genoemd worden, want hoewel ze zich ongeveer 
1 uur gaans in rechte lijn uitstrekt, is toch alle een
tonigheid uitgesloten door de verstandige wijze, waarop 
het stadsbestuur hare bebouwing voorschreef. 

Ter lengte is ze namelijk in drieën afgedeeld door 
twee rondpoints. Hij elke afdeeling verandert het aan
zien. Van haar uitgangspunt, nl. tot het eerste rond-
point, zijn de parterrelokalen der imposante woon
huizen tot winkels, restauraties en cafe's ingericht en 
geven haar dus een karakter van gezelligheid , zooals 
aan straten in 't centrum der stad eigen is. 

Menig interessant voorbeeld van hedendaagsche kunst 
treffen wij hier aan, en wanneer men bedenkt, dat al 
die paleizen speculatiehuizcn zijn, dan boezemt een 

volk, dat zooveel kunstzin bezit en dezen zoo groote 
offers brengt, respect in. Dit gedeelte der stad kan 
met de schoonste wijken in de Europeesche hoofdste
den wedijveren en alleen deze aanleg verheft Pest 
tot eene Groszstadt. Kosten zijn niet gespaard en 
zoo ik u cijfers noemde, zoudt gij verbaasd staan over 
de sommen, hier besteed. 

Enkele publieke gebouwen verhoogen den indruk 
van dit stadsdeel. Ter linkerzijde zien wij vooreerst de 
nieuwe opera, die door haren fraaien gevel de aandacht 
trekt (zie schets). Zij is een geschenk van den koning 
en door den talentvollen, reeds genoemden architect 
Nic. Y b l uitgevoerd. 

Een rustiek sousbasement, waartegen in het centrum 
een open portiek is aangebracht, dient als grondslag 
tot eene sierlijke kolommen-ordonnantie, in 't mid
den met 5 halfcirkelvormig afgesloten traveeën en aan 
de hoeken door pilasters met nissen geaccentueerd. 
Eene balustrade, met de standbeelden der meest be
kende toondichters voorzien, vormt de bekroning van 
dit gedeelte Het middengedeelte der fagade, als loggia 
opgevat, is rijk met majolica's versierd, die door hare 
warme tonen de fijne grijze tint der facade (in gehouwen 
steen) een gunstig relief verleenen. 

Beeldhouwwerken zijn verder in de straks genoemde 
nissen geplaatst, terwijl twee van Hongarije's groote 
musici in de nissen van het parterre hun plaats vinden. 

De zaal en het tooneel zijn zichtbaar in de gevels 
uitgedrukt en vormen eene juiste afsluiting voor het 
geheel. Tijdens mijn verblijf te Pest was het inwendige 
niet genoegzaam afgewerkt om hierover een juist oor
deel te kunnen vellen, doch, zooals ik later uit ver
trouwbare bron vernam, voldoet de zaal uitstekend en 
is ze haren ontwerper waardig. 

Het eerste rondpoint is een ruim plein, door een 
dwarsstraat doorsnellen. Het centrum is met een monu
mentale candelaber versierd, terwijl een parkaanleg het 
geheel verfraait. De vier huizengroepen, welke het in
sluiten, zijn in verschillenden stijl opgevat, doch vor
men niettemin een schoon geheel. In Italiaansche 
Renaissance behandeld, maakt de rijke sgraffito-ver-
siering een uitstekend effect; het Italiaansch cachet is 
zeer goed weergegeven 

Verder gaande, bemerken wij, dat het tweede gedeelte 
der Andrassystrasse van karakter met het eerste ver
schilt. De huizen hebben een verdieping minder dan 
vroeger en zijn ook minder groot. De gevels zijn 
eenige meters uit de vroegere rooilijn opgetrokken, 
en de daarvoor gelegen strook grond is tot den aanleg 
van tuinen gebruikt. De perceelen zijn door een sierlijk 
gesmeed-ijzeren hekwerk van de straat gescheiden. 
Zuilengalerijen en loggia's komen dikwijls voor en ge
ven deze gebouwen het karakter van privaat-hotels, 
zooals die in de buitenwijken der groote steden worden 
aangetroffen. 

Ter rechterzijde verheft zich het Künstlerliaus met 
zijnen schoonen gevel in Venetiaansche Renaissance. 
Origineel kan men dezen niet noemen, daar hij, mijns 
inziens, een weinig te sterk op het Palazzo Mezzonico 
in Venetië geïnspireerd is. Het inwendige met schoone 
vestibule en trapzaal bezit eenige zalen , waarin de jaar
lijksche tentoonstellingen van Schoone Kunsten plaats
vinden. 

Naast het Künstlerliaus bevindt zich de Teeken
academie met hare imposante facade, insgelijks in 
Italiaanschen stijl ontworpen. 

Het parterre, in zware rustiek, bezit veel karakter 
en dient als repoussoir voor de overige verdiepingen, 
die rijk met sgraffito's versierd zijn. Het geheel wordt 
door een breedgeteekende lijst bekroond. 

Eindelijk komen we, na het tweede rondpoint ge-
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passeerd te zijn, tot de derde afdeeling der Andrassy
strasse. 

Deze, als uiterste grens, is geheel met villa's be
bouwd en vormt alzoo den overgang van de stad tot de 
vrije natuur. Een doorloopend ijzeren hekwerk scheidt 
de perceelen van de stra.it en vormt tevens een onder
linge verbindingslijn. Zeer gelukkige oplossingen treffen 
we hier aan; alle genres zijn toegepast. De architec
ten hebben een goed gebruik gemaakt van de mid
delen , die hun ten dienste stonden. Torentjes en pa
viljoens, klassieke colonnades en coquette houten ve
randa's , erkers en balkons, dakramen en topgevels 
wisselen elkaar af en vormen in hun bonte kleurmen-
geling een ensemble, dat het oog bekoort en op waar
dige wijze de afsluiting der hoofdstad vormt. En dit 
alles heeft de milde natuur met haar groen looverkleed 
getooid, dat zijn schaduwen verkwikkend uitspreidt. 

Tijdens mijn verblijf aldaar bestond het plan, aan den 
ingang van het Stadtwaldchen een nationaal gedenk
teeken op te richten , dat de bevrijding van Hongarije 
herinneren zoude. In hoeverre aan dit denkbeeld uit
voering gegeven is , weet ik niet te zeggen 

Wanneer ik ten slotte nog het Volkstheater met zijn 
schoone zaal, het Nieuwe Station, alsmede het M u 
seum en de in aanbouw zijnde Ixopoldstadtcr Kirche 
heb genoemd, dan meen ik , u met het meest merk
waardige van Budapest in kennis te hebben gesteld. 

Ik kan niet eindigen zonder te gewagen van het 
Margaretha-eiland, op '/, uur stoomens van Buda
pest in den Donau gelegen. Ongeveer */, uur lang, bij 
eene breedte van enkele honderden schreden, is dit 
eiland, als voorzien van warme bronnen, een der schoon
ste badplaatsen van den tegenwoordigen tijd. Aan de 
beide uiteinden bevinden zich badhotels, restauraties 
en concertzalen, door de mildheid van den aartshertog 
Jozef met luxe ingericht. Een tramweg, parallel aan 
den oever en achter dicht geboomte verscholen, stelt de 
uiteinden in onderlinge verbinding. De schoone aanleg 
der gebouwen , de schilderachtige ligging, de weelderige 
natuur en de zeldzame collectie tropische gewassen en 
bloemen, die hunne welriekende geuren verspreiden, 
maken dit Eldorado tot het lievelingsoord der stadsbe
woners , die onder het genot van muziek hier verstrooiing 
zoeken. 

Resumeeren wij in 't kort den indruk, dien we van 
Budapest gekregen hebben, dan kunnen wij met ge
noegen constateeren , dat de kunst hier zeer verdienste
lijke beoefenaars vindt, die door de mildheid en de 
belangstelling der kapitalisten dikwijls gelegenheid vin
den , hunne fantasie vrij spel te geven. In aanmerking 
genomen, dat Budapest eerst in den aanvang van hare 
ontwikkelings-periode is, zoo kunnen wij haar de beste 
toekomst voorspellen. Gedurende mijne aanwezigheid 
was ik in de gelegenheid inzage te nemen van de plans 
voor enkele nog tot stand te brengen bouwwerken en 
o. a. ook het model van een nieuw Parlement te zien, 
waarvoor in de Kamers de voorloopige som van 15 
millioen tot dekking der bouwkosten is beschikbaar 
gesteld. Dit monument, aan den Donau op te rich
ten, zal de aanleg van een geheel nieuw staddeel ten 
gevolge hebben, waarvan de plans reeds geheel zijn 
vastgesteld. 

Evenzoo is de bouw van een nieuw Gerechtshof 
noodzakelijk, terwijl men in officiëele kringen over 
den bouw van een Raadhuis ernstig denkt. 

De kunstindustrie mag zich in goeden vooruitgang 
verheugen, hetgeen men niet alleen aan de gevels maar 
ook aan de stoffeering van interieurs bespeurt. Vooral 
de Hongaarsche porseleinproducten hebben door hun 
typieken vorm en schoone beschildering eene Euro
peesche vermaardheid verkregen. 

( A . e t A . ) D E T E N T O O N S T E L L I N G 
V A N M E U B E L E N T E A M S T E R D A M . 

In het gebouw aan den Singel, dat eertijds tot kloos
ter der Clarissen diende cn waarin later dc spespatriae 
zich aan den dienst der klassieke oudheid wijdde, is 
thans eene tentoonstelling geopend, die het uitvloeisel 
is van eene, door de Directie van het Nederlandsch 
Handelsmuseum onder meubelmakers uitgeschreven 
prijsvraag. 

Gevraagd werden een huiskamer- en slaapkamer
ameublement van een bepaalden prijs, terwijl bij de 
beoordeeling vooral op nette en stijlvolle bewerking 
gelet zou worden. De talrijke inzendingen leveren het 
bewijs, dat het onzen meubelmakers niet aan belang
stelling in deze prijsvraag ontbroken heeft. 

Bij het beschouwen van het tentoongestelde ontwaart 
men met voldoening, dat onze meubelmakers in de 
laatste tien jaren aanmerkelijke vorderingen hebben ge
maakt , en dat de offers, voor teekenscholen en kunst-
nijverheidsinrichtingen gebracht, niet tevergeefs zijn 
geweest. 

Wij willen hiermede niet zeggen, dat alle inzendin
gen meesterwerken zijn, dat zij verre; doch overal ziet 
men een met meer of minder goeden uitslag bekroond 
pogen om iets te leveren , dat aan de eischen van schoon
heidszin cn practijk beiden voldoet. De I.ouis-quinze-
krullen , waarmede de meubelmakers van vroeger hunne 
producten tot vervelens toe overlaadden , hebben afge
daan en zijn vervangen door meer redegevende vor
men. Frankrijk blijkt ook in het meubelmakersvak 
niet meer de toongeefster der mode te wezen; evenals 
bij de kleeding wordt in de meubileering bij voorkeur 
de smaak der Engelschen gevolgd, al ontbreekt het 
niet aan pogingen om den stijl van het Nederlandsch 
huisraad der zeventiende eeuw weer ingang te doen 
vinden. 

De Jury van Beoordeeling kende de volgende bekro
ningen toe. 

a. Voor een huiskamer-ameublement: 
l r prijs, H . F. Jansen & Zonen, te Amsterdam. 
2 e „ J B Bleesing & Zoon, „ „ 
2 e „ Gebrs. van Houtum, „ „ 
(de beide inzendingen stonden in waarde gelijk). 

b Voor een slaapkamer-ameublement: 
lc prijs J. B. Bleesing & Zoon, te Amsterdam. 
2" „ Gebrs. van Houtum, „ „ 
y „ C. H . Eckhardt, „ Rotterdam. 
Onder de ameublementen, die om hunne verdiensten 

onze aandacht trokken, noemen wij hier enkele, hoe
wel wij daarmede niet bedoelen, dat de niet genoemde 
der bezichtiging niet waard zouden zijn. 

Bijzonder voldeden ons de meubelen der firma C. H . 
Eckhardt, te Rotterdam, op zeer smaakvolle wijze in 
zeventiende-ecuwschen Renaissance-stijl ontworpen en 
met de meeste zorg uitgevoerd. Ook de firma B . W . 
Frederiks , te Zutfen, was in het nabootsen van onze 
antieke meubelen niet ongelukkig; haar werk zou nog 
meer voldoen, indien eenigszins minder zware voor
beelden gekozen waren 

Als verdienstelijk noemen wij voorts het notenhou
ten slaapkamer-ameublement van J . F . Mumm, en dat 
van G. A . van Campen, het salon-ameublement van 
Gebroeders Voogel , dat van Th. Loran, in goeden 
oud-Hollandschen stijl, en het slaapkamer-ameublement 
van Van Herpen te Amsterdam. 

Het bekroonde salon-ameublement van H . F . Jan
sen & Zonen is zeer te prijzen , en zou nog winnen, 
wanneer de tafel door een meer stijlvolle vervangen 
werd; de zwakke zijde van het met den 2den prijs 
bekroond salon-ameublement van J . B. Bleesing & Zoon 
zijn o. i . de stoelen, en als wij ons een aanmerking 
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op het insgelijks bekroond salon-ameublement van Ge
broeders van Houtum zouden mogen veroorloven, zou 
het deze zijn, dat het kastje wat zwaar is. 

Over het algemeen voldoen de slaapkamer-ameuble
menten beter dan die voor de huiskamer; bij de be
kroonden konden wij geen stof tot bemerking vinden, 
en zoowel dat van Eckhardt, reeds door ons vermeld, 
als die van Bleesing & Zn. en Gebroeders van Houtum, 
zagen wij met onverdeeld genoegen. 

Daar alle ameublementen voor zeer matige prijzen 
te koop zijn, zullen, naar wij hopen , velen zich op
gewekt gevoelen om door belangrijke aankoopen den 
meubelmakers eenige vergoeding te schenken voor de 
onkosten, voor dezen wedstrijd gemaakt. 

I N G E Z O N D E N . 
'S-GRAVENHAGE, 5 Mei 1 8 8 6 . 

Aan de Redactie van het Weekblad Dc Opmerker 

tc Arnhem. 

In De Opmerker van 13 Februari komt de mededeeling voor, 
dat door onze Afdeeling een diploma was ontvangen als resul
taat van eene prijsvraag, uitgeschreven door de Afdeeling Rot
terdam van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. 
Dit moet zijn: door dc Vereeniging Bouwkunsten Vriendschap. 

Het verzoek tot rectificatie, door het Bestuur van genoemde 
Vereeniging tot mij gericht, neem ik de vrijheid aan Uwe 
Redactie over te brengen. 

Met hoogachting 
Uw Dw. Dienaar, 

P. TlRION, 
Secretaris der Afdccling 's-Gravcnhagc. 

Geachte heer Redacteur, 

Na lezing van het verslag van de vergadering der Afdeeling 
Arnhem van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
in Dc Opmerker van 27 Februari 1.1., acht ik mij verplicht U 
eenige plaatsruimte te verzoeken voor de volgende aanmerkingen. 

Het spijt mij, dat het aanmerkingen moeten zijn, doch het 
genoemde verslag geeft een zoo onsamenhangend overzicht van 
het gesprokene, en ik zie daarin zooveel geheel anders weer
gegeven, dan het gezegd en bedoeld is, dat ik niet kan nala
ten er tegen te protesteeren. 

Het lust mij evenwel niet, het verslag zin voor zin na te gaan, 
daar ik dan wel haast genoodzaakt zou wezen mijne geheele 
bijdrage hier woordelijk in te lasschen, doch enkele uitdruk
kingen daarin kan ik niet ongemoeid laten staan. 

Teneinde begripsverwarring te voorkomen, was ik begonnen 
met eene zoo juist mogelijke definitie voorop te stellen van de 
begrippen van kunst en van het goede, ware en schoone, en 
het trof mij, juist deze definities geheel verkeerd weergegeven 
te vinden. 

Kunst in 't algemeen heb ik genoemd het vermogen van den 
mensch, om dingen voort te brengen, die niet in de hem om
ringende natuur bestaan, en tot nadere beDaling van ons he-
dendaagsch begrip van kunst aangevoerd, dat wij alleen die 
voortbrengselen daartoe rekenen , welke, behalve aan materieele 
behoeften, ook voldoen aan de denkbeeldige of ideale behoeften 
der ontwikkelde menschelijke natuur, of ook wel alleen aan 
deze laatste. 

Goed heb ik genoemd alles, wat in den meest uitgestrekten 
zin dienstig kan zijn aan ons streven naar zelfbehoud (en niet 
zelfverheffing zooals ik in het verslag lees) en behoud van onze 
samenleving. 

Schoon heb ik genoemd alles, wat ons voor een tijd de ons 
omringende natuur doet vergeten, in de aanschouwing van 
iets hoogers, dan in werkelijkheid voorkomt en wat alzoo in
direct dienstig is om het leven naar waarde te doen schatten. 
Voorts heb ik niet gezegd de vraag, waarvoor Pilatus bleef 
staan, te zullen oplossen, maar slechts als meening te kennen 
gegeven: waar noemen wij alles, wat niet met de zaken en ver
schijnselen in de ons omringende wereld in tegenspraak is, of 
korter gezegd, wat daarmede overeenstemt. 

Bij dit weinige zal ik het laten; zij, die belang in de zaak 
stellen, zullen waarschijnlijk in het eerstvolgend nummer van 
het Bouwkundig Weekblad een duidelijk overzicht van het ge
sprokene vinden. 

Ik weet wel, dat de taak van een verslaggever niet altijd ge
makkelijk is en dikwijls verre van dankbaar, en ik wil ook wel 
de mogelijkheid aannemen, dat ik onduidelijk of te snel ge
sproken heb, om goed tc worden verstaan. Ik meen echter, 
dat in zulke gevallen den verslaggever toch nog een middel 
ten dienste staat, zijn verslag zoo zaakrijk mogelijk temaken, 
namelijk dit, zich tot den spreker zelf te wenden om een uit

treksel uit het gesprokene. Ik voor mij ben steeds bereid dit 
in zulke gevallen te verschaffen. 

De spoed, waarmede De Opmerker steeds de verslagen, ook 
var. de vergaderingen der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst mededeelt, acht ik alleszins lofwaardig, tenzij het 
gehalte dier verslagen daar niet onder lijde. 

De Afdeeling Arnhem moge zich niet kunnen beroemen op 
een bloeienden toestand in den laatsten tijd, zeker wordt haren 
goeden naam bij dc denkende lezers van Dl Opmerker niet 
bevorderd door een onjuist weergeven van het verhandelde in 
hare vergaderingen, en ook niet het oog hierop vertrouw ik , 
dat er bij U geen bezwaar zal bestaan tegen de opname dezer 
regelen in uw blad, dat onder meer toch ook in den ruimsten 
zin de bevordering der Bouwkunst beoogt. 

U inmiddels voor de plaatsing dankzeggende, 
Gouda, 4 Maart 1886. Hoogachtend, 

Uw dicnslw. Dienaar, 

P. H . S C H E L T E M A . 

De Redactie deelde dit schrijven aan den verslaggever mede, 
en ontving het onderstaande antwoord: 

Geachte heer Redacteur, 

Gaarne doe ik aan den heer Scheltema amende honorable 
voor de verkeerd verstane of mogelijk verkeerd geschreven ver
klaring van goed. 

Geenszins accepteer ik echter des heeren Scheltema's be
merking over het onsamenhangend verslag. 

Met het oog op de beperkte plaatsruimte, is beknoptheid naast 
juistheid een eerste hoofdvereischte, en kan, dunkt mij, van 
een lezing zonder verband geen verslag verwacht worden, 
waarin samenhang is. 

Verder geloof ik , dat een verslaggever slechts 't gesprokene 
kan weergeven, en niet, naar't geen bedoeld wordt, kan gissen. 

Wat betreft dc beleefdheid van den heer Scheltema om op 
verzoek een uittreksel te verschaffen, hiervan heb ik nimmer, 
allerminst op de laatste vergadering, iets bemerkt. Op mijn 
verzoek om de schriftelijke voordracht te mogen hebben, kreeg 
ik woordelijk ten antwoord: «Het is niet te lezen, en vormt 
geen geheel", zonder aanbod om mij op andere wijze te helpen. 
Ten zeerste houd ik mij voor 't vervolg aanbevolen. 

De heer Scheltema zal in het verslag voor 't Bouwkundig 

Weekblad wellicht meer verband in 'tgeheel brengen, doch 
heeft daarvoor dan ook 14 dagen tijd. Een verslaggever mag 
echter geen geflatteerd verslag leveren. 

En eindelijk, 0111 op de laatste zinsnede van bovenstaand 
schrijven tc wijzen, zou het mij ten zeerste spijten door mijne 
verslagen den goeden naam van de Afdeeling te benadeelen, 
en komt dit ook naar mijn inzien hier zeer ten onpas bij. 
luist door dit sln'stnk komt de gedachte bii mij np: Hebben 
deze opmerkingen van dun heer Scheltema wellicht ook ande-
1 e 1 grond ? 

Ik heb de eer tc zijn, mijnheer de Redacteur. 
Uw Verslaggever. 

Waarde Redactie, 

Niet zonder verbazing las ik uw bericht omtrent de benoe
ming van een tweeden directeur aan de Academie te 's-Gra
venhage. 

Daar, waar toch onze vriend Vogel met onbezweken trouw 
de vaan van hel klassieke schoon omhooghield, zal nu een 
jongmensen, dat, na bij den bouw van het vaderloozc Justi
tiepaleis te 's-Gravenhage in de geheimen der kunst te zijn 
ingewijd, bij de meesters der Gothiek te Hannover zijn studieên 
voltooide, de alleenzaligmakende leer van VioIlet-le-Duc gaan 
verkondigen'. 

Was het dan niet voldoende, dat reeds aan de scholen, in 
het Rijksmuseum te Amsterdam gevestigd, de officieele kunst
leer verkondigd wordt, en dat ook Professor Alberdingk Thijm 
aan de Rijks-Academie te Amsterdam voor die leer proselieten 
tracht te maken? Ik beef bij de gedachte, dat Professor Gugel, 
die naar ik hoop nog lang zijn eervol ambt vervullen moge, 
door een of andere oorzaak zijn zetel zou moeten verlaten: on
middellijk zou die weer door een man van de officieele leer 
bezet worden. Langzaam, doch systematisch wordt er dus ge
werkt, om ons naar der. nacht der middeleeuwen terug te 
brengen. 

Ik zie echter één lichtzijde; zooveel ik bespeuren kan, too-
nen onze jongere bouwkunstenaars, voor zooverre zij mannen 
van talent zijn, volstrekt geen ingenomenheid met den officieelen 
bouwstijl, en zoeken zij het schoone, zonder vooroordeel, in 
alle richtingen. Zou ik hierin het bewijs mogen zien, dat de 
stijl, ons ten onrechte als onze nationale opgedrongen, zonder 
den steun, haar van hoogerhand verleend, niet leven kan? 

Toch blijft het jammer, dat de kunst, sedert zij Regeeriiigs-
zaak werd, zoo eenzijdig beschermd wordt. 

4 Maart '86. »• 
NESTOR. 
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B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
Vergadering van 4 A/aart 1886. 

Tegenwoordig 45 leden. 
Een nieuw lid wordt aangenomen en drie candidaten wor

den voorgesteld. 
Aan een ingekomen verzoek van dc Vereeniging tot Bevor

dering der Bouwkunst te Groningen, om wederkeerig de ant
woorden op door de beide Vereenigingen uitgeschreven prijsvra
gen elkander ter tentoonstelling toe te zenden, zal worden 
voldaan. 

De Voorzitter geeft het woord aan den heer M . Sijmons, 
civiel-ingenieur te Rotterdam, die bereidwillig op zich had 
genomen eene voordracht te houden over ventilatie en ver
warming. 

Spreker vangt aan met de omschrijving van het doel, dat 
de hygiënisten trachten tc bereiken cn met vermelding der mid
delen, daartoe aangewend. Het eerst vestigt hij de aandacht 
op de fecaliCn-quacstie, die nog verre is van overal op goeden 
voet geregeld te zijn, en toont dit door voorbeelden aan. Met 
het drinkwater is men beter op den goeden weg, getuigen de 
zelfs kleine gemeenten, die pogingen in het werk stellen om 
eene leiding te bekomen. De rookvraag mag zich daarentegen 
niet verheugen in de aandacht, die zij verdient. Hierbij doet 
spreker het ongerieflijke uitkomen van de wijze waarop nog 
over het algemeen de brandstoffen worden gebruikt, om daarna 
de gasverwarming aan te bevelen, die. goed geregeld, niet 
kostbaar is. Hierbij treedt van zelf het denkbeeld op den voor
grond om de gasfabrieken niet alleen te doen dienen voor de 
fabrikage van lichtgas, maar ook van stookgas. Daarvoor 
moet liet gas, dat zich in het eerste halfuur in dc retorten 
ontwikkelt en het meest lichtgevend is, in afzonderlijke gashou
ders verzameld en gescheiden worden van dat, hetwelk zich 
daarna uit de steenkool afscheidt en voor verlichting minder 
waarde heeft. Spreker meent, dat laatstgenoemd gas hoogstens 
2 cent per M ' behoeft te kosten. Aan het slot van dit ge
deelte zijner rede behandelt spreker het watergas en zijn fa
brikage. 

De voornaamste reden waarom de vroegere verwarmingswij-
zen niet meer voldoen, ligt volgens spreker in de wijziging 
van het sociaal leven. Groote lokalen, waarin zich een 
massa menschen bevinden, moeten verwarmd worden en 
niet minder goed geventileerd, om het verblijf daarin niet 
schadelijk voor de gezondheid te doen zijn. 

De eerste goed gelukte toepassing van het ververschen der 
lucht in lokalen dagtcekent van 1750 en vond plaats in een 
gevangenis in Engeland, waar de sterfte een schrikbarend hoog 
cijfer bereikte. De eerste centrale verwarming werd in 1777 
in eene fabriek mede in Engeland, toegepast. Geruimen tijd 
daarna bleven beide zaken sluimeren. Toen men weder ge
drongen werd eraan tc denken, werd ook de hoeveelheid ver-
sche lucht per persoon vastgesteld. Eerst werd die bepaald 
op 20 M 1 per uur. In 1852 werd voor eene infirmerie in Prui
sen 32 M * aangenomen, en langzamerhand klom dit cijfer voor 
hospitalen tot 50 a 60 M*. Na opsomming van eenige cijfers 
uit Frankrijk en Amerika, werd ten slotte vermeld, dat voor 
de zalen in het ziekenhuis te Rotterdam is aangenomen 90 
M ' , voor de operatiezaal 100 M ' en voor besmettelijke zieken 
150 M». 

Thans behandelt spreker dt voorwaarden, waaraan een goede 
luchtverversching moet voldoen, de plaatsen vanwaar de lucht 
moet genomen worden, hare zuivering, meer of mindere voch
tigheid, de toestellen tot onderzoek der lucht, enz., en de ver
schillende inrichtingen voor zomer-en winterventilatie, hierbij 
de gegevens noemende, waarop gelet moet worden om tot goede 
uitkomsten te geraken. 

Tot de verwarming overgaande, doet spreker het nut uitko
men van een centrale verwarming en, waar deze niet kan toe
gepast worden, van de ventilatie-kachels, die vcor onze gezond
heid goede diensten kunnen bewijzen. Wordt centrale verwarming 
verlangd, dan dringt spreker er ten sterkste op aan, dat te
gelijk met het maken van het ontwerp voor het gebouw, ook 
dat van de verwarming en ventilatie wordt vastgesteld; geschiedt 
dat niet, dan bestaat er veel vrees voor mislukking. 

Na de verschillende stelsels van centrale verwarming te heb

ben beschreven, vestigt spreker de aandacht op de omstan
digheden, die invloed uitoefenen op de bepaling der te pro-
duceeren noodige warmte-cenhuden ter verkrijging van de ver
langde temperatuur, waarna hij geopperde grieven tegen deze 
wijze van verwarming vermeldt, die echter niet bestaan, waar 
het project met de noodige kennis is c pgemaakt en goed uit
gevoerd. 

Ten slotte vermeldt spreker de eischen, die voor het oude 
en thans in aanbouw zijnde nieuwe gedeelte van het Ziekenhuis 
te Rotterdam zijn gesteld, cn geeft in groote trekken de mid
delen aan, waardoor aan die eischen zal worden voldaan. Wij l 
het sprekers bedoeling is geweest het onderwerp thans slechts 
in het algemeen te behandelen, dringt hij daarin nu niet die
per door, dan door het vermelden van de verschillende cijfers 
van gevorderde calorien , de hoeveelheid der toegevoerde ver-
sche lucht, de voorhanden verwarmings-oppervlakte, enz. 

Na de voordracht beantwoordt spieker nog enkele vragen, 
waarna de Voorzitter hem den dank der vergadering betuigt 
voor het gesprokene. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
' S - G K A V B N I I A O E . Z. M. heeft pensioen verleend, ten laste 

van den Staat, aan J E. Metzelaar, gewezen ingenieur-archi
tect voor de gevangenissen en rechtsgebouwen, ten bedrage 
van / 1 0 6 5 's jaars. 

— Tot pensionaires van Z. M . den Koning en H . M. de 
Koningin, voor de schilderkunst, zijn gekozen mejuffrouw Ro
bertson en de heeren Breitner, Bauer. Haak en De Jong 
uit 's-Hage; Bos uit Utrecht; Luyten, Rink . Halberstadt en 
Briet uit Antwerpen; Toorop uit Brussel; Voerman, Legras 
en Dankmeijer uit Frankfort; Smit. Karsscn, De Cock, w i l -
lemsen, Schaap en mejuffrouwen Wijthoff en Kritzler, allen 
uit Amsterdam. 

M l D D F . I . I i U K C . Aan den beeldhouwer S. J . Detmar, alhier, 
is opgedragen het vervaardigen van een religieus vrouwe-
bceld, voorstellende de Heilige Barbara, en bestemd voor de 
in aanbouw zijnde kapel op de R. K. begraafplaats. Het 
beeld zal een lengte hebben van 1.50 M . en vervaardigd wor
den van pierre d'Euvillc. 

U T R E C H T . Tot aanvulling van de mededeeling omtrent de 
samenstelling van de Jury voor beoordeeling der antwoorden, 
ingekomen op de prijsvraag voor den (lorsprongbouw te Utrecht, 
is dienende dat de heeren E. Gugel, hoogleeraar aan de Po
lytechnische School te Delft, en C. Vermeijs. architect-directeur 
der gemeentewerken te Utrecht, aangezocht zijn deel der Jury 
uit te maken, doch daarvoor bedankt hebben. 

— In De Amsterdammer Dagblad voor Nederland, van 
Zaterdag 6 Maart, is het verslag opgenomen van de Jury voor 
den door het Nederlandsch Handelsmuseum uitgeschreven wed
strijd van Nederlandsche meubelfabrikanten. 

— Wij vestigen de aandacht onzer lezers op den verkoop 
van de bouwkundige bibliotheek van wijlen den heer H . P. 
Vogel. Zaterdag 13 dezer, 'savonds te halfzeven, zal door 
en ten huize van den boekhandelaar Martinus Nijhoff, te 
's-Hage, de boekverkooping, waaronder zeer belangrijke wer
ken worden aangetroffen, plaatsvinden. 

B E R I C H T . 
De Administratie vestigt de aandacht erop, dat van de jaar

gangen 1884 en 1885 nog eenige exemplaren voorhanden zijn. 
Zoolang de voorraad strekt, worden zij verkrijgbaar gesteld 
tot de volgende prijzen, franco tehuis; 

In losse bladen ad ƒ 4.25 per jaargang 
Ingebonden » » 5 . — » » 
Afzonderlijke nommers zijn, voorzoover voorradig, steeds te 

bekomen ad 15 cent per nommer en 25 cent per plaat. 

BENOEMINGEN. 
— De civiel-ingenieur C. P. E. Ribbius, thans adjunct-ingenieur 

bij den aanleg van Staatsspoorwegen te Amersfoort, is met 
ingang van 15 Maart e. k. benoemd tot ingenieur-administra
teur der Delftsche waterleiding. 

— In de plaats van den naar Panama 
vertrokken heer W Steenaart, is tot dijk-
meester van het Hoogheemraadschap Zee
burg en Diemerdijk benoemd de heer L. A. j 
Van Mels jr . , thans opzichter van de { 

Staatsspoorwegen te Amersfoort. 

C ^ o l ^ ^ Ö N T J Ë l ^ Ï E , I 
(A. et A.) lEen inzender" wordt bericht, 
dat de Redactie nimmer stukken op-i 
neemt, waarvan haar de steller onbekend 
is. Ware het niet wenschelijker uw schrij
ven onmiddellijk te richten tot het Bestuur 

van A . et A. , dat u zeker zal antwoorden. 
Red. 

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

H,H, Machine-Fabrikanten. 
Een JONGMENSCIl in het bezit van di

ploma als • W E R K T U I G K U N D I G - I N G E -
NEETJR, zoekt plaatsing 0111 zich p r a k t i s c h 
te bekwamen. I'ranco brieven onder letter J 
inet opgave van voorwaarden bij den Boek
handelaar B. BEBGHUIJS, Kampen. 

Inschrijving 
op Donderdag 18 M a a r t e. k. , des na
middags te 2 u r e n , ten Raadhuize te ZUT-
RH KA . voor de l eve r ing van: 

80000 B e n ah in Kerjen M . 
250000 St raa tk l inker t s . 

1300 M e t e r Engelsche R i o o l b u i 
zen. 

De voorwaarden liggen ter lezing op 
het B u r e a u van den Gemeente-Architect 
F. H. V A N ETTEGKB en zjjn op franco 
aanvraag te verkrijgen. 
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Aanbesteding. 
Op Dinsdag den 23 Maart 1886 des 11 m. ten 

2 ure in het Hotel D E Ö O U D K N I . K K I . W door 
het Algemeen Iiurgerljjk Armbestuur: het 
St. Catharina't Gasthuis en Weesenfmds te 
Grate. 

H o t s lechten van een gedoolto der 
voormalige Ves t ing , gelegon tus
schen de Brugstraat , Fege lb rug 
en de Bui tengracht . 

Te verwerken grond ongeveer 100000 M 
Breekwerk ., 5750 „ 

en het maken van K u n s t w e r k e n 
als v i e r steenen Bruggon, twee 
S lu izen en eon B i o o l . 

Bestek en teekeningen liggen van af 10 
Maart ter inzage in voornoemd Hotel en zjjn 
aldaar verkrjjgbaar, zoolang de voorraad 
strekt, bet bestek a ƒ I.— en de drie tee
keningen a ƒ 5.— per stel. 

Aanwjjzing op het terrein .Maandag 22 en 
Dinsdag 2:i Maart van 1) tot 12 ure, dooi
den Architect ('. A. VAN I.1TI1 te Grace. 

lie Rentmeester, lie President 

J . W. L U Ï C K X . W. 1' I,' 1 E S K N. 
STORM VAX 'S GRAVKNSANDE.Hand

l e i d ing tot do kcun is dor Burger l i jke 
en M i l i t a i r e B o u w k u n d e , :>' buk, 2 dln. 
met At las van 63 Pla ton . gebonden en goed 
geconditione.Td te koop voor ƒ 26. . Te be
vragen onder letter M . bij de Boekh. UEBB. 
V A N BBEDERODE te Haarlem. 

P r o v i n c i a l e W a t e r s t a a t 

FRIESLAND. 

A A N B E S T E D I N G . 
0]) Vrijdag, den 19" Maart 1886, des na

middags ten een ure, zal in het gebouw van 
het Provinciaal Bestaarte 1,-euwarden, over
eenkomstig S S 484 en 186 der A. V. , bij 
enkele inschrijving worden aanbesteed : 

H e t verbeteren en kanal iseeren 
van de r iv i e r „ d e Tjonger" , l e 
gedeelte, i n twee perceelen en 
i n massa. 

Ea rn ing l e perceel /' 35550.— 
2e i « 2 0 4 8 5 0 . -

Het bestek ligt ter lezing in voornoemd 
gebouw, (iezegelde formulieren voor inschrjj-
vingsbiljetten zjjn tegen betaling van 25 en 
bestekken tegen betaling van ƒ2.50 op het 
bureau van den Prov. Hoofd-Ingenieur ver
krijgbaar. 

De noodige aanwjjzing wordt gedaan op 
Dinsdag 16 Maar t o .k . , des voormiddags 
11 ure, uittegaan van Oudetckoot. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te beko
men hij den Hoofd-Ingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat te Leeuwarden. 

Leeuwarden, :i Maart 1SSC. 
lie Commissaris des Konings in de 

Provincie Friesland, 
V A N I IAl i lXXMA T •: SLOOTEN 

BECKER & BUDDINGH. - AKMIK3I. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A * 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailfeerd-ijzeren PEILSCHALEN. 
WEEGWERKTUIGEN. 

Door P . G O U D A Q U I N T , te Arnhem, is aan de Inteekenaren verzonden: 

D E B O U W M E E S T E R . 
ONTWERPEN, SCHETSEN en DETAILS 

V A N 

fledendaagsche en Oude Kunst en Voorwerpen van Kunstnijverheid, 
benevens Antwoorden op Prijsvragen. 

I I U E K N O K I I R A C H T H O O R 

het Genootschap «ARCHITECTURA E T AMICITIA" , gevestigd tc Amsterdam 

en F . W V A N G E N D T J.Gz., Architect te Arnhem. 
T W E E D E jaargang, E E R S T E aflevering. 

Deze uitgave heeft ten doel om achtereenvolgens eene verzameling van het merkwaar
digste, dat m ons Vaderland op het gebied der Bouwkunde cn Versieringskunst bestaat 
ot uitgevoerd wordt, tot stand te brengen. 

Jaarlijks verschijnen G afleveringen, elk van O platen in Photo-lithographie, met be
schrijving, titelblad en register. ' 

» A & T E ( 4 O T V ° ° r d ° L e d C T T a " h e t G e D 0 0 t 8 C h a P 
De E E R S T E jaargang wordt nog tot denzelfden prijs afgeleverd. 

Mede is thans verkrjjgbaar eene 
L I N N E N P O R T E F E U I L L E voor den eersten en tweeden jaargang. Prijs ƒ 2 . 2 5 . 

Hollaiidsche IJzeren 

S p o o r weg-Maatschappij. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 22 Maart 1886, des namid

dags ten twee ure, zal in kamer N " . 4G 
van het Centraal-Administratiegebouw der 
Maatschappjj aan het Droogbak te Amster
dam worden aanbesteed de navolgende onder-
houdsherstellingen: 

Op den spoorweg H e l d e r Amste r 
d a m en Zaandam - E n k h u i z e n , 
volgens bestek N " . 3 7 9 : U i tvoe 
r en van onderhoudswerken i n 
vi j f perceelen. 

R a m i n g / 24723.—. 
Op den sp. iorweg A m s t e r d a m -

Rot t e rdam en Haar l em—Uit 
geest, volgons bestek N " . 380 : 
Ui tvoe ren van onderhoudswerk 
k e n i n zes perceelen. 

R a m i n g / 51000.—. 
Op den spoorweg St. An thon io -

di jk W i n t e r s w i j k en H i l v e r 
s u m U t r e c h t , volgens bestek 
TS". 381: U i tvoe ren van onder
houdswerken i n vi j f perceelen. 

R a m i n g / 29674.28 r'. 
en op hot baanvak A m s t e r d a m , 

volgens bestek N " . 382: Ui tvoe 
ren van onderhoudswerken i n 
2 perceelen. 

R a m i n g / 20286.—. 
De bestekken zjjn tegen betaling van ƒ 2.— 

per exemplaar te verkrijgen aan het bureau 
van den Ingenieur van den Weg, kamer 
N°. 154 van bovengenoemd Administratiege
bouw, 

Aanwjjzing geschiedt en inlichtingen kun
nen worden verkregen als in de bestekken 
vermeld. 

Op deze bestekken zijn toepasseljjk de A l 
gemeene Voorwaarden der Hollandsche IJze
ren Spoorweg-Maatschappij d. d. 31 Januari 
1SS5, die bovendien tegen betaling van ƒ0.50 
per exemplaar aan bovengenoemd bureau 
verkrjjgbaar zjjn. 

Ik Administrateur. 

Provincie ZD11)-110L L A N D. 

A A N B E S T E D I N G . 
0]> Maandag den 22"" Maart 1886, des 

voormiddags ten I I ' , uren, zal. onder nadere 
goedkeuring, door den Voorzitter, of een der 
Leden van het College van Gedeputeerde 
Staten der Provincie Zuid-Holland, en in bjj-
zjjn van den Hoofd-Ingenieur van den Pro
vincialen Watersba&t in Xuid-Holland, aan 
het lokaal van bet Provinciaal Bestuur te 
's-Grareuhage, worden aanbesteed: 

D e B O U W eener N I E U W E S C H U T -
S L U I S aan den Le idschendam. 

R a m i n g ƒ 100.000.—. 
De aanbesteding zal geschieden bij enkele 

inschrjjving, overeenkomstig ij 4SIderA.V. 
Het bestek ligt ter lezing aan het lo

kaal van het Provinciaal Bestuur van Huid-
Holland te 's-Gravenhage, en is voorts, op 

franco aanvrage, tegen betaling der kosten, 
te bekomen bjj de Boekhandelaars firma G E 
BROEDERS V A N C L E E F , Spui n". 2S<r, te 
's-Gravenhage en door hunne tusschenkomst 
in de voornaamste gemeenten des Rjjks. 

Nadere inlichtingen, ook omtrent de kos
ten der besteding zjjn te bekomen bjj den 
Hoofd-Ingenieur van den Provincialen Wa
terstaat in Zuid-Holland, .1. V A N DER VEGT, 
te 's-Gracenhaue, terwijl aanwjjzing in loco 
zal plaats hebben op Donderdag 11 en Za
terdag l.'i .Maart te voren, des's morgens te 
10'/, uur. 

De Gedeputeerde Staten der Provincie 
Zuid-Holland, 

FOCK, Voonitter. 

F. T A V E N R A A T , Griffier. 

Ministerie van Financiën. 

L A N D S G E B O U W E N . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dinsdag, 30 Maart 1886, des middags 

ten 12 ure, zal onder nadere goedkeuring 
van den Minister van Financiën, aan bet 
gebouw van het Ministerie van Financiën, 
worden aanbesteed: 

H e t onderhouden en hers te l len 
v a n het gebouw te Z i e r i k z e e , 
waa r in gevestigd zi jn de kan
toren van de H y p o t h e k e n en 
het Kadas t e r , geduronde het 
t i jdvak van den dag waarop de 
aanbesteding word t goedge
k e u r d tot en met 31 Maar t 1889. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Depar
tement van Financiën, aan ht-t bureel van 
den Rijksbouwmeester in het 2de district te 
's Gravenhage, aan het kantoor van de hypo
theken en het Kadaster te Zierikzee, en in 
het gebouw van bet Provinciaal Bestuur van 
Zeeland. 

Inlichtingen worden gegeven door den voor
noemden Rjjksbouwmeester te '.v Gracenhat/e 

en door den Hoofd-Opzichter bij de bands-
gebouwen .1. .1. G. 1'INKES te llreda. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Vrijdag 
T.) Maart JSMi, des middags te 12 ure. 

's Gravenhage, 2:1 Februari 18SG. 
De Minister van Financiën, 

BLOEM. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

's-JIElUOCEMUISCII. zullen op Maandag 
15 Maart 1886, voormiddag 10 ure, ten Raad-
huize aldaar, bij enkele inschrjjving aanbe
steden : 

H e t leggen van gegoten ijzeren 
b u i z e n , h u l p s t u k k e n en z inkers 
en het stel len van afsluiters en 
brai idkrar .cn ten behoeve der 
gemeentelijke Hoogdruk-Wate r 
l e id ing . 

Het bestek ligt ter inzage op het Raad
huis te 's-lleelogenboseh en is verkrjjgbaar 
tegen betaling van ƒ 1.— bjj den Gemeente-
Architect J . M. NABBE aldaar, bij wien 
ook nadere inlichtingen zjjn te bekomen. 

Voor de aanwjjzing dio op .Maandag 8 Maart 
e. k. zal gehouden worden, vervoegen zich 
gegadigden ten Raadhuize voormeld, voor
middag 10 ure. 

's-llertogenbosch, 2(1 Februari 1SSG. 
Hurgemeester en Wethouders voorn., 

De Burgemeester, 
v. p. DOES DE W1LLEB0IS. 

De Secretaris. 

J . N . G. SASSEN. 

N i e u w F a b r i k a a t 

NAGEPERSTE WAALSTEENEN, 
iij> ile Internationale Tentoonstelling; 

te A K T W E R P I . V (1885) 
bekroond met de Gouden Meda i l l e . 

Deze Steenen zjjn vo lmaakt zuiver van 
vorm, p r a c h t i g van kleur en zeer weinig 
poreus. 

De oppervlakte is bezand en daardoor bljjft 
het karakter onzer Nederlandsche Waalstee-
nen behouden. 

De afmetingen zjjn 21.8 X 10.7 X 5.95. 
De jaarljjksche productie is pl. m. vjjf mil

lioen. 
Op aanvrage worden gaarne monsters met 

prjjsopgaaf gezonden. 
F R . V A N D E L O O S R . , 
te B E M M E L , bjj Njjmegen. 

Koninklijki' Nederiudsehe 

l m r n n t i u . i v i . i i i 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag den 18 Maart 1886, des na

middags ten 2 ure, zal. ten kantore der Maat
schappij t° Apeldoorn worden aanbesteed: 

B e a r t e k Ps'". o. 
H e t maken v a n de Aardebaan , de 

K u n s t - en andere w e r k e n voor 
den Locaa lspoorweg Dieren— 
A p e l d o o r n . 

(Bedrag der begroot ing ƒ 122000.) 
De besteding geschiedt bjj enkele inschrjj

ving, volgens !j 93 van het'Bestek. 
Het bestek en de teekeningen liggen ter 

inzage ten kantore der Maatschappjj te Apel
doorn en zijn aldaar tegen betaling van / 5.— 
per stel te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Hoofdingenieur-Directeur K. II. VAN URE-
DEBODE en dm Beer Sectie-Ingenieur C. A 
BESIER, beiden te Apeldoorn. 

Aanwijzing op bet terrein zal worden ge
daan op Vrjjilag den 12 Maart 18S0 des 
voormiddags ten 10 uur, aanvangende te 
Apeldoorn. 

Bijeenkomst van gegadigden aan het lo
kaal der Maatschappij t<- Apeldoorn des voor
middag! ten 9 uur. 

De Commissie van Beheer. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en Wate r l e id in 

gen, Bouwmate r ia len enz. 
BEKROOND met Gouden. Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV". iiiii*, 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, en/.. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

BURGEM EKSTER E N WETHOUDERS van 
HAARLEM zullen op Donderdag 25 Maart 
1886, 's namiddags ten 2 uur ten Raadhuize 
der gemeente in het openbaar aanbesteden: 

He t m a k e n en da ars tel len van eene 
ijzeren d raa ib rug met gometsel-
de landhoofden , pi j ler en v l e u -
ge lmuron over hot Spaarne te r 
vervang ing van de bestaande 
M e l k b r u g te Haa r l em. 

R a m i n g f 54700. 
Bestek en V o o r w a a r d e n liggen ter le

zing op de Gemeente-Secretarie op alle werk-
lagen van 10—4 uur en aan het B u r e a u 

v a n gemeentewerken des morgens van 
9—12 uur. 

Te beginnen Donderdag 4 Maar t 1886, 
zijn gedrukte Exemplaren op de Secretario 
verkrjjgbaar ad 50 cent per stuk en zoolang 
de voorraad strekt, de teekeningen aan bet 
Bureau van Gemeentewerken tegen betaling 
van f 2.50 per stel. 

Plaatsel i jke Aanwi j z ing op V r i j d a g 
19 M a a r t 1886. s morgens 10 uur. 

In l i ch t ingen worden gegeven aan het 
B u r e a u van Gemeentewerken tusschen 
den dag der aanwijzing en dien der beste
ding op werkdagen 's morgens tusschen 9 en 
10 uur. 

Haarlem, 25 Februari l ^ l i . 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

E. A. JORDI'NS 
De See eeta eis, 

A. A. LAND. 

DE LINT & Cie. 
Hotter ttitm. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V I L L E R O Y & B O C H , 

B O C H F R È R E S . 
M I N T O X H O L L E N S & Cie . 

Trot toir-IJzorsteen en Cementtegels. 
Groote voorraden. 

Als Vertegenwoordigers van de verschillende fabrieken recoaimandeeren wij 

K Ü R K S T E E N , 
het lichtste Bouwmateriaal dat er bestaat (ongeveer 7 maal lichter dan baksteen) en 

u i t m u n t e n d geschikt voor: 

O P V U L L I N G V A N H O L L E M U R E N , 
Vervaardiging van droge Wanden. 

het beste Isoleer-middel voor Stoomketels, Stoompijpen, Daken enz. enz. 

TROTTÖIRTEGELS 
en V L O E R S T E E N E N in verschillende Vormen, Kleuren en Afmetingen; het 

sterkste en goedkoopste mate r iaa l , dat in den Handel is. 

R O L L U I K E N 
van Staal en H o u t , zelfrollend en met drijfwerk. 

I J Z B R E N S C I I U I F T J E Ü R E 3NT. 

G E G O L F D IJ Z E R B L I K 
voor DAKEN, BRUGGEN, DEKKEN enz. 

Compleete IJzeren Daken en («ielionweii enz. 
E. & P. ROTTSIEPER, te Ronsdorf (Rijnpruisen). 

Referentiën bjj: de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Mjj.; Rotterdamsche Train weg- Mjj.; 
de Heeren Architecten W. 0. METZELAAR te 's-Hage, M. A. DE ZWART te Voorburg, 

J . SCHOTEL te Rotterdam, .1. A. VAN DER KLÓES te Delft, J . C. V A N WIJK te 
Rotterdam, JACQUES LEI.IH te Haarlem, Stearinekaarsenfabriek Gouda, enz. enz. 
Agenten gevraagd. (EEREDIPLOMA TE AMSTERDAM 1883.) Men vrage Prospectus enz. 

http://braiidkrar.cn
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Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS. 
F A B R I E K 1 . . . E HAU. N A T U U B L . A S P H A L T 

V A L D E TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

rRAClE M A R K . 

Gecomprimeerde Asplialtwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Hinks, Mout\loeren. 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Mau;a/.i.jii\loeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Iteton-rïindeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men ziel. 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg . ' i , Amsterdam, of bjj den Heel 
H . 6. KNOOPS C . O Z N . , Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

Bekroond 1 
D u s s e l d o r p l s s i i 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
Amsterdam 1 8 8 3 . 

JOH ANN ODORICO, Frankfort a/M. 

Bekroond: 
F rankfo r t a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

F A B R I E K V A N 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursale*: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
O p t f . i - u i i t i s « : t o . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

Uitgave van C. L . B R I N K M A N , te Amsterdam. 

H O l ï ï k A L E \ D E I t vooii 1 8 8 6 
.OOR J. G. VAN GENDT Jr., 

V E R M E E R D E R D D O O R 

T H . G . S C H I L L en D . H . H A V E R K A M P , 

Ingenieurs en Arrhiletten te Amsterdam. 

Prfjs i n kalfs leer / 1.75, i n l innen ƒ 1 . 6 0 , der Bijlage (verbeterde d r u k ) ƒ 0 . 6 0 . 
Verkrijgbaar bjj de meeste Boekhandelaren of tegen Postwissel bjj den Uitgever. 

Het is een bekende waarheid — en de ervaring leert het dagcljjks — dat elk vakman, 
hjj moge nog zoo bekwaam zjjn, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf', zekere 
hulpmiddelen behoeft die hein hoe langer hjj ze gebruikt meer en meer onmisbaar wor
den. De uitgaaf van dezen Kalender bewjjst zulks in toenemende mate; het aanzienljjk 
debiet, dat met elk jaar eene grootere oplaag noodzakelijk maakt, toont duidelijk aan, 
dat deze Agenda in eene bestaande behoefte voorziet, een betrouwbare Gids bljjkt te zjjn 
en door elkeen die op ecnigerlci wjjze tot het Bouwvak in betrekking staat gaarne ge
raadpleegd wordt. Immers, niet alleen dat het de voornaamste zaken met betrekking 
tot de liurgerlpe Bouwkunde, Bouwmaterialen, Machinericn, Post- en Telegraafwezen, 
wetteljjke bepalingen op het Bouwen, Stoomwezen cn Zegel, Afstand- en Loontabellen, 
op eene beknopte duideljjke wjjze behandelt, maar bovendien bevat het een bijgewerkte 
Naamlijst van het korps Ingenieurs en Opzichters van den Waterstaat, verschillende 
Spoorwegen en andere 'technische Inrichtingen en Maatschappijen, benevens een Kaartje 
van Nederland, waarop de Spoor- en Tramwegen — tot heden bjjgewcrkt — voorkomen. 
Met vertrouwen kunnen wij dit zakboekje aanbevelen, want 't geen deze Kalender van 
de gewone notitieboekjes doet onderscheiden, is niet alleen het bovengenoemde, maar 
ook de practiseh ingerichte Agenda, bestaande uit p. in. 75 pag. blanco geruit papier, 
waarop de datums vermeld staan, en de noodige' ruimte is gelaten, om aanteckeningen 
of afbeeldingen te maken, 't Is een onmisbaar Zakboekje voor ieder vakman. Alle vragen 
betreffende zjjn vak zullen steeds op bevredigende wjjze in dit boekje beantwoord worden. 

A a n de bezitters vnn bovenstaande Ka lende r w o r d t tevens ber ich t , dat 
van de personalia afdeeling ,,Departement van Wate r s t aa t , Handel en N i j 
v e r h e i d " een nieuwe bijgewerkte en verbeterde uitgaat' is verschenen eu 
<»p aanvrage g ra t i s wordt toegezonden. 

Ministerie van 
Waterstaat. Handel en Nijverheid. 

P O S T E R I J E N . 
A A N B E S T E D I N G . 

Op Vrijdag, 19 Maart 1886, des namiddags 
te één uur, zal, onder nadere goedkeuring 
door of van wege den Minister van Water
staat, Handel en Njjverheid, en in tegen
woordigheid van den Rijksbouwmeester in 
het eerste district, aan het lokaal van het 
Departement van Waterstaat, Handel en Nij
verheid , Binnenhof te ' s-Gravenhatje, worden 
aanbesteed: 

H e t onderhouden en herstel len 
van het Post-en telegraafgebouw 
te V e l p , van 1 A p r i l 1886 tot en 
met 31 Maar t 1880. 

B a m i n g ƒ715.) 
Deze aanbesteding zal geschieden bjj en

kele inschrjjving, overeenkomstig jjlj i'-'.-l en 
135 der Algemeene Voorschriften, vastgesteld 
bjj beschikking van den Minister van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid, dd. 12 Sep
tember 1S82, n». (>, Afdeeling Waterstaat A. 

Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal 
van het Departement van Waterstaat, Han
del en Njjverheid, aan het bureel der Lands-
gebouwen, Binnenhof n". S te 's-Gravenhage, 

en van het Provinciaal Bestuur van Gelder
land, en is voorts op franco aanvrage, te
gen betaling der kosten, te bekomen bij de 
boekhandelaren U K H H O E H K H S VAX OLF.EF, 
Spui n". Ma te 's-Grnrenhage, en door hunne 
tussehenkonist in de voornaamste gemeenten 
des Kjjke. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door 
den lijjksbouwmeester in het eerste district 
te 's Grar.enhage. 

Aanwjjzing zal worden gedaan op Zater
dag, 13 Maart 1SS0, des middags te\i uur. 

's-Gravenhage, i'l Februari 1880. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
DE BOSCH KEMPER. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 
niet tropische producten; 

Ikillcuili' en K\p.tiisccretjitc Steeiioveiikappt-ii, 
GEBOUWEN in Scherphoek m uit andere 

-r\rri in jjzer ui ijzer mei hout i l steen. 
VAN DER LINDEN & C°., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijne-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

G t t l v a n l a e e r i n g V|» l .mni. 

H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

STüDMETELS E \\[RKTtl«E\. 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188:5 bekroond met 
E E R E - E I P L C M A i hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. 
PIIIITllLITIillliHAI'IIIE, PIlOTOZIVtOGRAPRIE 

en Stéréotype-Inrichting 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichting voor PftwftollttMfi«idile, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor rintio/tmn-
graphli- voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers eu op 
zyne Mc'rèotjiie-lnrlrlilliig voor H H . Druk
kers, alle» tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op li a/.eo aanvragegrutistoegezouden. 

O . J . T H E - J M E . 

Gedrukt bij G. W. van der Wiel & O»., te Arnhem. 

EEN-ENTWINTIGSTE JAARGANG N". I I . Z A T E R D A G 13 M A A R T 1886. 

Redacteur-Uitgever K. W . V A N ( i K N l l T IGz. 
Adres voor Keilaclie en Administratie van liet Weekblad en adverlenlii'n: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningensrraat 28, Arnhem. 
Bureau tier Redactie van Arc/iileettmr et Amicitia I A N S P R I N G E R , 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S en A . W. W ' U I S S M . W . 
Stukken, deze Redactie bctrclleiide, te adresseeren aan den Heer 

C. Bi POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al , wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

T i l . G . S T K K N I ' . E R S , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

A.W.W, 
AIïONN KM KNT ƒ2.25 P e r 3 "tanden öf wel zes gulden per jaar, bif 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nedeiiandsch-lndië f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

AIA 'KRTKNTIKX ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en I O 
cent voor een bewijsnominer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

AFZONDERLIJKE X O M M E R S , bij contante betaling ad « cent per stuk 
en 2<j cent per plaat, te bekomen aan bet Üureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Iloofd-Correspondent J O H . ( I . S T K M Ï . K R C / . S . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

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

De 860ste vergadering zal plaatshebben op Woens
dag 17 Maart a. s. des avonds te 8 uren , in het Ame
rican Hotel. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
6. Bijdrage van den heer L . J . Rijnink; 
c. Kunstbeschouwing, te geven door den heer A . C. 

Boerma. 
Omtrent de Tentoonstelling van Schoone Kunsten, die 

gehouden zal worden van af medio Mei tot medio Oc
tober 1886, ter herinnering aan het ioojarig bestaan 
van de tentoonstellingen der Berlijnsche Academie, 
is het ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat in 
den loop van de volgende week eene circulaire verzon
den zal worden, waarin bepaalde gegevens omtrent deze 
tentoonstelling zullen voorkomen. Belangstellenden zij 
thans reeds medegedeeld, dat de termijn van inzending, 
genoemd in het blad van 27 Febr. j l . , verlengd zal 
worden en dat een Commissie de verdere voorberei
ding en regeling, ook de zorgen voor vervoer, opstel
len en terugzenden, op zich zal nemen. 

Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

Th. G . Strengers. 

(A. et A. ) R E S T A U R A T I E V A N D E 
H O O G L A N D S C H E - O F S r . - P A N C R A S K E R K 

T E L E I D E N . 
Den laatsten Februari werd in bovengenoemde kerk 

de dienst weder hervat, nadat gedurende ongeveer een 
half jaar het gebouw gesloten bleef om de herstellingen 
uit te voeren , die deels hoog noodig, deels zeer ge-
wenscht waren. Weinig bouwkundigen zullen onbekend 
zijn met de oude St.-Pancraskerk en allen zullen haar 
althans in afbeelding gezien hebben, en hoewel zij het 
lot van vele Gothische monumenten in ons land deelt, 
n.l. van niet voltooid te zijn, vertoont het gedeelte , dat 
afgewerkt is — het koor —, een bijzonderen rijkdom 
van vormen, die blijkens dc bekende eindfacade uit het 
laatst van de bloeiperiode der Gothiek dagteekenen. 

Het hoofdschip is in zijn tegenwoordigen toestand 
ongeveer half zoo lang als de ontwerper bedoeld heeft, 
en men heeft ter plaatse, waar men den bouw eindigde, 

een klokkentoren gebouwd, die op duidelijke wijze 
blijken geeft van misplaatst te zijn, zoowel wegens zijn 
sterk hellenden stand als door zijn vormen en con-
structiedeelen, die op tijdelijkheid wijzen. 

Aangezien de kerk, nu zij voor den Hervormden Eere-
dienst gebruikt wordt, meer dan voldoende grootte 
heeft, zal de voltooiing zeer waarschijnlijk, bijna zeker, 
nooit plaats hebben. De Commissie van Rijks-advi
seurs , zaliger, heeft echter het bestaande gedeelte ge
noeg kunstwaarde toegekend om tcin- Rijkssubsidie 
voor de restauratie te doen gebruiken, en zoo ziet men 
reeds sedert jaren telkens een gedeelte van de facade 
uit haar vervallen toestand als herboren worden of een 
lichtopening haar gemetselde raamstijlen tegen fijne zand-
steenen traceeringen verwisselen. 

Deze veranderingen konden allen uitgevoerd worden 
zonder het gebruik van 't gebouw te belemmeren. 
In den loop van het vorige jaar begon men echter 
met de herstelling van het inwendige en hiervoor 
moest, zooals gezegd is, de kerk als zoodanig gesloten 
worden. 

Het meubilair vooral zag er tot voor korten tijd 
bepaald armoedig uit. Het was geen reine eenvoud 
of waardige kalmte en rust, die ons tegemoet kwam, 
neen, het was vervallen, versleten en verwaarloosd. 

De wanden, kolommen en kapiteelen waren met een 
dikke huid witkalk bedekt, die slechts ternauwernood 
een nieuwe laag kon dragen, en hier en daar dan ook 
afviel. De vloer, bestaande uit gedenksteenen, waar
onder grafkelders, lag zoo ongelijk en zoo onstabiel, 
dat een spoedige voorziening hoog noodig was. 

De eikenhouten meubelen vertoonden evenzeer teeke
nen van langdurigen diensttijd. 

Allereerst begon men nu de kalklaag weg te nemen, 
die de muren enz. bedekte, en nam daarbij de noodige 
omzichtigheid in acht om eventueel te vinden beschil
deringen niet te beschadigen. Het bleek echter, dat 
deze er nooit geweest zijn; de muren zijn allen van 
gebakken steen en aan de binnenzijde niet schoon ge
werkt ; het metselwerk is zelfs slordig te noemen. De 
muren zijn daarom opnieuw gepleisterd. 

De kolommen en kapiteelen, die van zandsteen zijn, 
hebben hun natuurlijke kleur teruggekregen en had
den eenige vernieuwing noodig; vooral bleken som
mige kapiteelen sedert lang een ernstig gevaar vo 
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dc kerkgangers geweest te zijn, doordien ze bij de 
minste aanraking groote stukken loslieten. De kolom-
menschachten bestaan uit stukken zandsteen van circa 
30 c .M. hoogte, die niet zoo groot zijn als de door
snede der schacht en dus stootvoegen te zien geven. 
De voegen zijn met roodbruine biezen beschilderd, ge
deeltelijk om de breede cement-voegen wat te maskee-
ren en ook om de eentonige, grijze steenkleur wat te 
breken; ze maken een gunstig effect. 

De meest ingrijpende verandering is gemaakt in het 
meubilair, dat, zooals gezegd is, in zeer slechten toe
stand was. De banken zijn, behalve die der Regeering, 
bijna allen vernieuwd en , wat profileering betreft, volko
men gelijk gemaakt aan de vroegere. De geldmiddelen 
lieten echter niet toe, dat hiervoor het degelijke eikenhout 
kon gebruikt worden, waarom men zijn toevlucht heeft 
moeten nemen tot vurenhout, dat nu als eikenhout zal 
geschilderd worden. 

De preekstoel, het doophek, dc regeeringsbanken 
en eenige wandbetimmeringen zijn behouden kunnen 
worden en hersteld. Waar uitbreiding noodig was, 
werden de bestaande profielen en snijwerken nauwkeu
rig overgenomen. Met nieuwe snijwerk neemt eene 
ondergeschikte plaats in en bestaat slechts uit eenige 
eierlijsten cn een paar zwikvuHingen in paneelen, zoo
dat het zeer merkbare verschil tusschen dit en het 
oorspronkelijke 17de-ecuwsche snijwerk niet zoo dade
lijk in 't oog valt, althans niet hindert. 

Het z. g. doophek, dat zijn reden van bestaan nage
noeg verloren heeft, onderging eene wijziging door het 
achter den preekstoel te plaatsen , waardoor meer ruimte 
in het middenschip kwam; dc preekstoel kreeg een 
nieuwe trap, waarvan de details in overeenstemming 
met de omgeving zijn; de vroegere trap was een soort 
trapladder met een ijzeren stang als leuning. Het 
ondergedeelte van den preekstoel is van zandsteen en 
uit den Golhischen tijd. 

De geheele binnenbetimmering dagteekent uit het 
begin der 17de eeuw. 

Zooals het interieur er nu uit ziet met zijn stemmig | 
gekleurde colonnade, waarbij de roodc voegen het 
juiste effect maken, met zijn sierlijke meubelen en 
eiken wandbetimmeringen, waar dat noodig is om zit- 1 
plaatsen langs den muur te hebben, maakt het een | 
hoogst aangenamen indruk en geeft het zoo juist mo-
gelijk het karakter van een Protestantsch bedehuis weer; 
de afmetingen en plattegrond van het monument be- ! 
antwoorden natuurlijk aan dc eischen van een Katho- j 
lieke kerk. 

I >e restauratie heeft plaats onder leiding van den 
architect W. C. Mulder, en de uitkomsten bewijzen, dat 
deze er de noodige toewijding en het overleg toe bezit, 
die voor dergelijke werken zoo onontbeerlijk zijn. 

R. 

H O E E E N Z E V E N T I E N D E - E E U W S C H M O N U 
M E N T T O T S T A N D K W A M . 

N u wij getuige zijn, hoeveel moeite het kost om in 
de hoofdstad des Rijks een monument als het nieuwe 
Beursgebouw te stichten, is het zeker belangwekkend 
eens na te gaan hoe het Amsterdamsen Stadhuis, ,,'s we-
relts achtste wonder", in de zeventiende eeuw tot stand 
kwam. Bij veel verscheidenheid zullen wij toch veel 
overeenstemming vinden. 

De geschiedenis van de wording van het Stadhuis 
is het uitvoerigst beschreven in een boekje, voor een 
twintigtal jaren door A . W . Kroon te Amsterdam uit
gegeven , en aan de hand van dien schrijver zullen wij 
trachten, onzen lezers eenig denkbeeld te geven van de 
wijze, waarop het gebouw tot stand kwam. 

Reeds in 1627 begon men in te zien, dat het des

tijds bestaand stadhuis, hetwelk in tamelijk vervallen toe
stand verkeerde, voor een stad, zoo in bloei toegeno
men als Amsterdam, ten eenenmale onvoldoende was. 

Het terrein, dat de stad in eigendom had, bestond, 
behalve uit het eigenlijk stadhuis, ook uit het daar-
achtergelegen Elizabethsgasthuis. Door het afbreken 
dezer beide gebouwen kon men niet genoeg terrein 
verkrijgen, om een, der stad waardig, nieuw gebouw 
te stichten, en men besloot dus ook de huizen , noord
waarts van deze gebouwen, naar de zijde van de Nieuwe 
Kerk , aan te koopen. Deze aankoop geschiedde van 
1627 tot 1648 en men besteedde voor de 69 wonin-

j gen, die men achtereenvolgens in eigendom verkreeg, 
niet minder dan ƒ 6 5 1 , 3 3 5 , of, daar het terrein onge-

I veer een hektare groot was, ongeveer ƒ 6 5 per M * , 
zeker voor dien tijd een zeer hooge som. De afbraak 
der perccelen schijnt geen hooge waarde gehad te 
hebben. 

Had men dus reeds sedert 1627 met het oog op den 
nieuwen stadhuisbouw huizen aangekocht, het duurde 
tot 1639, eer Burgemeesters en Thesaurieren aan den 
Raad of de Vroedschap mededeeling deden van hun 
voornemen om een nieuw stadhuis te stichten. 

Op 28 Januari van dat jaar brachten zij een voorstel 
in de Raadsvergadering ter tafel „om in de plaats van 
het bestaande een nieuw raadhuis te doen bouwen." 

Niet aanstonds werd dit voorstel aangenomen, doch 
(wat ook thans nog zoo vaak plaatsvindt) eene Com
missie werd benoemd, om het oude Stadhuis nauw
keurig te onderzoeken en daarna rapport uit te bren
gen. Leden dier Commissie waren de regeerende 
Burgemeesteren , Thesaurieren en de oud-Burgemees
ter Hasselaer. 

Evenals thans nog de gewoonte van commission is, 
werd ook toen geen haast gemaakt, en eerst op 28 
Januari 1640 bracht zij rapport uit, waarvan de con
clusie was, dat het Raadhuis zich in zoo slechten toe
stand bevond, dat het gevaar liep, te ceniger tijd te 
zullen instorten. 

De Raad nam dan ook het besluit, tot de stichting 
van een nieuw gebouw over te gaan. 

Nadat men tot den aankoop van het benoodigde 
bouwterrein, waarin, zooals wij zagen , reeds een niet 
onaanzienlijk deel in het bezit der stad was, besloten 
had, kwamen Burgemeesteren met de X X X V I Raden 
overeen, om de vereischte plannen en teekeningen te 
doen opmaken. Deze teekeningen zouden dan aan den 
Raad vertoond worden, opdat deze daaruit eene keuze 
zou kunnen doen. 

Men koesterde al aanstonds vrees, dat het terrein 
niet groot genoeg zou wezen, om ,,'twerck sijn volle 
beslagh te geven", en machtigde dus de Commissie 
voor den stadhuisbouw om , als het noodig mocht blij
ken , plans te doen opmaken, die het beschikbare 
terrein overschreden en later over den verderen aan
koop van grond voorstellen te doen. 

Na een jaar werden eenige ontwerpen aan den 
Raad voorgelegd. Hoewel het toen niet aan stemmen 
ontbrak, om de zaak tot later uit te stellen, werd 
nochtans besloten, dat men haar onmiddellijk in be
handeling zou nemen. 

Na veel discussie werd overeengekomen het gebouw 
een breedte van 42 a 45 M . te geven, ter wederzijde 
een straat van 7 M . aan te leggen, en de rooilijn van 
den gevel te nemen van den hoek der Kalverstraat 
tot op den hoek van het Ellendige Kerkhof (thans de 
Eggerstraat). 

Op 10 December 1642 dienden Burgemeesters een 
definitief ontwerp i n , waarvan de gevel een breedte 
had van 40 M . , terwijl de straten ter wederzijde 8 M . 
breed werden. 

Daar de hooge prijs der benoodigde gebouwen Bur-
meesteren eenigszins huiverig scheen te maken om veel 
aankoopen te doen, doch zij tevens de overtuiging 
hadden, dat het nieuwe gebouw der stad waardig moest 
zijn, kwamen zij kort daarop met een nieuw voorstel, 
nl. om een grooter ontwerp te doen opmaken, en op 
het eens genomen besluit, waarbij de grootte van het 
gebouw was vastgesteld, terug te komen ofwel de 
zaak vooreerst te laten rusten. 

Op 28 Januari 1643 kwamen deze voorstellen in 
behandeling en werd met groote meerderheid van stem
men besloten, om een uitgebreider plan te doen op
maken en de vereischte perceelcn te doen aankoopen. 

Burgemeesteren dienden reeds zes weken later dit 
uitgebreid plan in , zoodat het vermoeden voor de 
hand ligt, dat zij , in afwachting van het besluit der 
Vroedschap, maar al vast een project hadden doen 
opmaken. 

Dit uitgebreid plan vond instemming, doch het ont
brak ook niet aan Raadsleden, die met het oog op den 
ongunstigen toestand des lands (!) meenden , dat de aan
koop van meerdere huizen niet gewettigd was. Burge
meesteren verklaarden toen, dat de verkoop der erven, 
die na de voltooiing van het nieuw gebouw zouden 
overschieten, bijna zooveel zou opbrengen, als nu voor 
de te onteigenen perceelen zou betaald moeten worden. 

Zij wisten echter wel beter, doch gebruikten dit 
overredingsmiddel slechts om de weifelende Raden aan 
hunne zijde te krijgen. Van den aanvang af waren 
Burgemeesteren van zins geweest, het Raadhuis op 
de ruimst mogelijke schaal te doen bouwen, en, hoewel 
zij voor den vorm den Raad af-en-toe raadpleegden, 
wisten zij toch wel, dat hij hen in hun plannen niet 
zou dwarsboomen. De X X X V I Raden stonden, wat 
hun macht betreft, ook bij het volk niet al te best 
aangeschreven, want dit schetste hun samenstelling in 
het volgend rijmpje: 

„ Twaalf allen , 
Twaalf mallen , 
Twaalf niemendallen." 

Van de twaalf allen waren Burgemeesteren verzekerd, 
dus konden de overige hun geen kwaad doen. 

Het aankoopen van nieuwen grond ging dus voort, 
en spoedig werd dit ruchtbaar, hoeveel moeite de 
XVIIde-eeuwsche regenten zich ook gaven, om hunne 
besluiten geheim te houden. Velen zonden dus plans 
voor een nieuw Raadhuis bij Burgemeesteren in. 

Dit werd niet aangenaam gevonden , en in de Raads
zitting van 20 November 1645 meenden Burgemeesteren 
dan ook, hun ongunstig oordeel over die plans te 
moeten te kennen geven. Zij meenden, dat, daar nog 
niets zekers omtrent het beschikbaar bouwterrein be
paald was, deze plans voorbarig waren. Zij stelden 
nu voor, de breedte op 40 M., de diepte op 53 M. 
te bepalen, en alle ontwerpen, die deze verhouding 
niet hadden, terzijde te leggen. Men ziet dus, dat de 
gevelbreedte van 1642 behouden bleef, en dat van de 
uitbreiding voorloopig niets kwam. 

Hadden misschien Burgemeesteren deze maten vast
gesteld , opdat blijken mocht, dat alle plans, die zou
den inkomen, te bekrompen waren ? Het vermoeden ligt 
voor de hand, althans reeds op 11 October 1646 ver
klaarden zij, dat naar aanleiding van besprekingen met 
deskundigen, men tot de overtuiging gekomen was, 
dat het beschikbaar terrein veel te klein was. Zij wer
den dan ook gemachtigd, om het terrein, „naer vereijsch 
van 't werek" te mogen vergrooten. 

Wie plans hebben ingezonden is ons niet bekend, 
doch zeker moet Philips Vingboom daarbij geweest 
zijn. Hij beeldde althans in zijn bekend werk een ont
werp voor „een Raadhuys deser stede" af, dat echter 

geheel andere afmetingen vertoont, dan die , door de 
Vroedschap vastgesteld. 

Toen Burgemeesteren eenmaal dc vergunning hadden, 
om het terrein, voor den bouw bestemd, te mogen uit
breiden, bekommerden zij zich om de X X X V I Raden 
niet meer, maar stelden zich in verbinding met Jacob 
van Campen en Pieter Post, om een ontwerp als door 
hen bedoeld werd, te verkrijgen. 

Uit al wat wij van Jacob van Campen weten, blijkt 
dat hij een zeer geniaal man , doch te veel artist was 
om zich niet het uitwerken van zijn plans en détail te 
bemoeien. Hij had een zeer grooten naam bij zijn tijd-
genooten en verkeerde met de Regeerings-personen 
van zijn tijd op een voet van gelijkheid. Te verwon
deren is het dus niet, dat aan Van Campen liet maken 
van het Raadhuis-ontwerp werd opgedragen. 

Van Campen leverde echter slechts schetsen, terwijl 
Pieter Post meer bijzonder belast schijnt geweest te 
zijn met het maken van dc werkteckeningen, daar hij 
een man van veel ervaring was. 

Het plan van Van Campen had een veel grooter 
breedte dan dc vroeger ingediende ontwerpen, en men 
zou dus gemeend hebben , dat Burgemeesteren , alvorens 
tot de uitvoering over te gaan, eerst de goedkeuring 
van de Vroedschap gevraagd zouden hebben. 

Zij deden echter eerst mededeeling van hunne bouw
plans aan den Raad op 18 Juli 164S, hoewel men 
reeds op 20 Januari van dat jaar met het heiwerk der 
13659 palen begonnen was, en stelden hem dus voor 
een fait accompli. 

De Vroedschap maakte bonne mine a mauvais jeu en 
keurde den bouw goed, zoodat op 28 October van dat jaar 
de eerste steen gelegd werd. Jacob van Campen was 
bij die eerste-steenlegging tegenwoordig, doch leidde 
den bouw slechts in zooverre, dat hij af-en-toe de 
werken inspecteerde, en op de vervaardiging der teeke
ningen het oog hield. Hij was te Amsterdam van 14 No
vember 1648 tot 7 Maart 1649 en was toen in het O. Z. 
Heerenlogetr.ent gehuisvest; ook in 1650 bracht hij 
geruimen tijd te Amsterdam door , terwiji hij nogmaals 
in 1651 en 1652 het bouwwerk in oogenschouw kwam 
nemen. Langen tijd vertoefde Van Campen soms te 
Amsterdam, b.v. van 12 Augustus 1652 tot 16 Juli 
1653 en van 17 Apr i l tot 1 December 1654. Van Cam
pen schijnt weinig of geen honorarium te hebben geno
ten , al werden hem zijn reis- en verblijfkosten en an
dere ongelden vergoed. 

Het dagelijksch toezicht werd uitgeoefend door Da
niël Stalpaert, die op 29 October, dus een dag na de 
eerste-steenlegging tot stadsarchitect benoemd was. 
Hij had een bezoldiging van ƒ 1 6 0 0 en ƒ 30 „mantel
geld". Stalpaert had zes beëedigde opzichters onder 
zijn bevelen en schijnt tot Van Campen's dood tot 
groote tevredenheid van den beroemden architect te 
zijn werkzaam geweest. Door sommigen werd be
weerd , dat hij met Van Campen het ontwerp voor het 
nieuwe Stadhuis zou hebben gemaakt, doch hij heeft 
zelf in een gedicht, getiteld: Eerpliclit aan mijn heer 
en meester Jacob van Campen betuigd, dat slechts 
aan Van Campen de eer van het ontwerp toekomt. 

Men begon den bouw met veel ijver, doch reeds 
spoedig begon die te verflauwen, daar een aanzienlijk 
deel der Vroedschap, met Burgemeester Backer aan 
het hoofd, liever den in 1646 begonnen toren van de 
Nieuwe Kerk voltooid wilde hebben. De twist, welk 
bouwwerk men met meer kracht zou voortzetten, 
duurde tot in 1652. Toen brandde op 7 Juli het ge
deelte van het oude Stadhuis, dat men had laten staan, 
geheel af, zoodat de Regeeringscolleges plotseling zon
der dak waren en in het Prinsenhof en andere gebou
wen , slechts een gebrekkig onderkomen vonden. In 
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October van hetzelfde jaar overleed ook Burgemeester 
Backer, en daarna werd dan ook last gegeven, den 
bouw met de meeste kracht voort te zetten. 

De Engelsche oorlog maakte echter, dat de wel
vaart te Amsterdam sterk afnam, en de Regenten sche
nen eenigszins te beseffen, dat het op 't volk geen 
goeden indruk zou maken, als zij zagen , hoe een werk 
van weelde in zulke slechte tijden voortgezet werd. 

Op 27 Juni 1653 werd dan ook besloten : „Ten op-
sichte van de quade tijden ende de schaersheyt van 
de finantiën op dc thesorie, is geresolveert, dat het 
stadthuys, in plaats van 2 estagien hoogh, soo als het 
is geprojecteert te maecken, niet hoogher en sal syn 
als eene, volgers d'afteyckeninge, den Raedt daervan 
gheëxhibeert. Ende is teffens daerby geresolveert, dat 
dese Resolutie ten hoogste streckende tot mesnage, 
met een posterieure Resolutie niet en sal connen wor
den geëverneert." 

Toch kochten Thesaurieren in ditzelfde jaar de be-
noodigde Bremer en Bentheimer steen , om de tweede 
„estagie" te kunnen bouwen, terwijl Quellijn, die se
dert 1650 met het vervaardigen van de beeldhouwwer
ken in zijne werkplaats op de Keizersgracht bij het 
Molenpad begonnen was, in hetzelfde jaar nog de 
groote beelden tot versiering der galerijen, de Vierschaar, 
enz. voltooide. Ook zagen wij reeds, hoe Van Cam-
pen in 1653 en 54 op stadskosten langen tijd te A m 
sterdam vertoefde, om de plans voor den verderen 
bouw uit te werken. 

In 1654 ging men met bouwen voort, en op 10 
Februari 1655 kwam de Vroedschap zelfs op het be
sluit , om het gebouw niet te voltooien, terug. Het 
terugkomen op Raadsbesluiten achtte men dus in de 
X V I I 1 ' eeuw niet zoo schadelijk voor het prestige 
als thans! 

Op 23 Juli deden Burgemeesteren aan de X X X V I 
Raden weten, „dat sij met Schepenen verordineerd 
hebben, om aenstaenden Donderdach aldaer sessie te 
nemen ende deselfde, neffens den Raet ende Out-Raet 
middachs te maeltijt te tracteren." 

Zoo trok men dan op Donderdag 29 Jitli 1655 naar 
het nieuwe Stadhuis, en dat wel in een statige optocht. 
De stoet, wier samenstelling veel hoofdbreken had 
gegeven, daar men het over de rangen der Regenten 
niet eens kon worden, vertrok van het Prinsenhof en 
kwam in goede orde in 't nieuwe gebouw aan. 

Gereed was het Stadhuis nog in geenen deele, want 
slechts voor het uitwendige van het gebouw was zorg
gedragen. Alleen de Vierschaar bezat reeds haar mar-
mertooi, doch de overige vertrekken, ook de groote 
zaal, waren nog zoo goed als onversierd. De tweede 
verdieping, met de Krijgsraadkamer, was nog niet vol
tooid en de koepeltoren ontbrak nog. 

Toen Jacob van Campen in 1657 overleed, had hij j 
zelfs nog geen teekeningen voor de Krijgsraadkamer 
gemaakt, waarom Pieter Post daarmede belast werd. 
De daken waren, bij de groote haast, die bij het vol
tooien van het gebouw gemaakt was, niet met de 
noodige zorgvuldigheid bewerkt, en nog slechts met 
roode pannen gedekt. Eerst na 1685 werden de noodige 
leien tot afdekking gekocht; de vernieuwing van de 
kap van de Burgerzaal vond eerst na 1700 plaats. 

De frontispiesen zijn door Quellijn in de jaren 1656 
en 1657 voltooid. De bouw van den toren werd eerst 
aangevangen in 1664, en tevens het vervaardigen van 
het klokkenspel op 1 Apr i l van dat jaar aan den beken
den Hemony opgedragen. 

Eigenaardig is het, dat in 1656, toen het uitwen
dige van het gebouw nog verre van voltooid was, reeds 
aan Govert Flinck het maken van schilderijen voor de 
Raadzaal werd opgedragen. 

Langzamerhand vermeerderden de kunstwerken in 
het Raadhuis, en nadat de wanden van de Burgerzaal 
en galerijen in 1697 door Simon Vennekool met pla
ten van wit Siciliaansch marmer bekleed waren, kon 
men het weidsch gesticht voor voltooid houden. 

Wij hebben het niet ondienstig geacht, een en ander 
omtrent de stichting van het vermaard Amsterdamsen 
Stadhuis opnieuw in herinnering te brengen. Wie meer 
hiervan wil weten, verwijzen wij naar het boekje, in 
den aanvang dezes vermeld. 

Wij kunnen niet eindigen, zonder nogmaals den 
wensch te hebben uitgesproken, dat het Stadhuis weer 
aan zijn oorspronkelijke bestemming moge worden 
teruggegeven, al ware het slechts, indien er geen 
localiteit genoeg voor al de stedelijke bureau's in te 
vinden mocht zijn, om bij plechtige of feestelijke ge
legenheden dienst te doen, terwijl dan voor de overige 
vertrekken allicht een nuttige bestemming te vinden 
zou zijn. 

Ontdaan van al de wansmakelijke bijvoegsels uit den 
Franschen tijd, treuriger gedachtenisse, zouden wij dan 
het gebouw weer in zijn oorspronkelijken luister zien. 

De versregels van Huygens bij de inwijding van ,,'s 
werelts achtste wonder:" 
Van soo veel heerlykheids tot soo veel nuts gliebrocht" 
klinken bij het Iedigstaand gebouw als een parodie! 

Mogen wij spoedig, met een kleine variant op Pot
gieters bekend gedicht, kunnen zeggen: 

De Stecmaagd zetelt weer ter stee 
Waar nog haar beeld, Vorstin der Zee 
Alleen om harentwil gedwee 

De watermonst'ren zich ziet buigen, 
Godinnen ojf raressen zijn, 

Ncptunus cn zijn tritons juichen! 

P R I J S V R A A G 
VOOR D E N OORSPRONGBOUW T E U T R E C H T . 

Dc Jury tot beoordceling der 37 antwoorden, ingekomen op 
de prijsvraag van de Maatschappij dc Oorsprongbouw te Utrecht, 
en bestaande uit de heeren: G. J. de J o n g h , Directeur der 
Gemeentewerken te Rotterdam, \V. J. H r e n d e r a B r a n d i s , 
Directeur der Gemeentewerken te Maastricht, en L. R o s s e e l s , 
Park-architect te Leuven, heeft met eenparige stemmen den 
uitgeloofden prijs van ƒ 1000 toegekend aan het ontwerp, in
gezonden onder het motto La Source. 

Bij de opening van het naambriefje is gebleken, dat de ont
werpers van dit plan zijn: de heeren W. C. A. H o f k a m p , 
Hoofdopzichter bij de Gemeentewerken te Nijmegen, en D. 
S e m m e l i n k , Architect te Nijmegen. 

De prijsuitschrijvers zullen Zondag en Maandag 14 en 15 
Maart a. s., op den Oorsprong, aan belanghebbenden de gele
genheid geven, om de ingekomen plans te bezichtigen, en het 
Rapport der Commissie van beoordeeling zal daarbij ter lezing 
liggen. 

Dat rapport, ons door de Directie der genoemde Maat
schappij welwillend toegezonden, luidt als volgt: 

De ondergeteekenden: 
G. J. de Jongh, Directeur der Gemeentewerken te Rotterdam, 
W. J. Brender a Brandis, Directeur der Gemeentewerken te 

Maastricht en 
L. Rosseels, Park-architect te Leuven , 

door de Maatschappij »de Oorsprongbouw" te Utrecht uitge
noodigd tot het beoordeelen der antwoorden, ingezonden op 
de uitgeschreven prijsvraag voor den aanleg en de bebouwing 
van het Oorsprong-park, hebben de eer hieronder den uit
slag van hun onderzoek mede te deelen. 

In hunne handen zijn gesteld 37 ontwerpen onder de navol
gende motto's: 

N°. 1. Le voila. 
» 2. Tuin Architectuur. ( . . , . 
» 3. Architectura. 1 v a n denzelfden ontwerper. 
» 4. Ubi bene, ibi patria. 
» 5. Wapen van Amsterdam. 
» 6. Metamorphosen. 
» 7. Eenvoud is de ware schoonheid. 
» 8. Trajcctum (met 9 teekeningen). 
» 9. In magnis voluisse sat est. 
» 10. Kent. 
» 11. M . E. 
» 12. Arbeid. 
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N». 13-
t 14. 
» 15-
» 16. 
1 '7-

18. 
» 19. 

20. 
21. 
22. 

» *3-
» ?+ 
* =5-

26. 
> V-

28. 
29. 

» 30. 
t 3'-
» 32. 
> 33-
t 34. 
1 35-

36. 
» 37-

N a gro 

van denzelfden inzender. 

Ultrajectum. 
l'Avenue, 
Beter. 
Croquis. 
Rika. 
La Source. 
Wedstrijd. 
Elisabeth. 
Twintig. 
S. J. J. N . 
Vil le giatura. 
Ncdersticht. 
Den Oorsprong. 
J. B. D. 
Hoop doet leven, 
Helen. 
Wapen van Utrecht. 
Champion. 
Architectura & Flora. 
Flora & Architectura. 
Sphynx. 
F.xcen trique. 
Eldorado. 
Elk huis heeft zijn kruis. 
Trajectum (met 4 teekeningen). 

idig onderzoek van alle ontwerpen en in verband met 
de bepalingen, vervat in het programma voor de prijsvraag, 
zijn de hieronder genoemde plans met eenparige stemmen, 
volgens de rangorde, als de besten bevonden: 

N°. 18 onder het motto »La Source". 
» 19 » » » »Wedstrijd". 
» 25 » » » «Den Oorsprong", 
o 37 » » » »Trajectum". 
» 11 )> » » »M. E" . 

Bij het ontwerp »La Source" is volkomen rekening gehou
den met den besta'anden toestand van het buiten en met de 
daarop staande beplanting, zoodat slechts 4 boomen zullen be
hoeven geveld te worden, terwijl de aanbouw, geheel in over
eenstemming met het bestaande gebouw, op doelmatige wijze 
is aangebracht. 

Door de plaatsing van slechts eene dubbele villa tusschen 
het bestaande gebouw en de Maliebaan, wordt het uitzicht voor 
de geprojecteerde woningen langs de Westzijde van het bouw
terrein slechts onbeduidend belemmerd, terwijl de scheiding 
der 2 villa-terreinen door de waterpartij zeer smaakvol wordt 
tot stand gebracht. 

De plaatsing van een aaneengesloten rij heerenhuizen volgens 
een gebroken lijn langs de westzijde van het terrein, is niet 
slechts voordeelig in het belang der Maatschappij, maar te
vens wordt daardoor verkregen het maskeeren der achterge
vels van de huizen, welke buiten het bouwterrein langs de 
nieuwe geprojecteerde dwarsstraat zullen gebouwd worden. 

Volgens dit ontwerp zal eene behoorlijke en smaakvolle ver
binding daargesteld worden tusschen de Biltstraat en de Ma
liebaan. 

Wat de indeeling betreft, zoowel van den aanbouw als van 
de nieuw geprojecteerde woningen, vermeent de Jury, dat op 
uitmuntende wijze partij getrokken is van het beschikbare ter
rein, terwijl tevens daarbij rekening gehouden is met de lig
ging dezer huizen langs een park. 

Ten opzichte van den geprojecteerden verbindingsweg tus
schen de villa's en de heerenhuizen merkt de Jury op, dat 
deze bij de uitvoering breeder moest worden aangelegd, met 
weglating of eventueele wijziging van het perk met fontein, 
op het plan voorkomende 

Met inachtneming der bovenstaande opmerking, vermeent de 
Jury, dat door den ontwerper aan alle eischen van het pro
gramma is voldaan en dat het plan voor directe uitvoering 
vatbaar is. 

Omtrent de overige plans merkt de Jury nog het volgende op : 
Het plan «Wedstrijd" is ruim opgevat, wat de verbinding 

betreft tusschen de Maliebaan en de Biltstraat. 
Aan het bestaande buiten wordt echter door de geprojec

teerde villa's afbreuk gedaan, terwijl in het algemeen, het 
plan voor exploitatie minder voordeelig schijnt. 

Het plan «Den Oorsprong" behoort, wat het trace' van het 
park betreft, tot de besten der ontwerpen, maar de exploi
tatie der terreinen is met het oog op het onderhoud van het 
park, zeer moeilijk en kostbaar. 

Het plan «Trajectum" is eveneens ruim van opvatting, doch 
de waarde van de bestaande villa, zoowel als van de geprojec
teerde heerenhuizen, wordt door den bouw van een te groot 
aantal villa's aanmerkelijk verminderd; ook is de gekozen 
rechte richting voor de verbindingstraat tusschen Biltstraat 
en Maliebaan minder gelukkig. 

Het plan »M. E." is verdienstelijk, doch minder voordeelig 
voor de exploitatie, terwijl het gezicht uit het park op de ach
tergevels van de huizen langs de Weijstraat en langs de dwars
straat eveneens als een gebrek van het plan is aan te merken. 

Ook vermeent de Jury het plan «Champion" niet onvermeld 
te mogen laten, daar zoowel de keurige uitvoering der plans 

als de architectonische behandeling der gebouwen zeer ver
dienstelijk zijn. 

Ten slotte kent de Jury met eenparige stemmen de uitge
loofde premie toe aan het ontwerp, ingezonden onder het motto 
La Source. 

Aldus opgemaakt, 
Utrecht, 7 Maart 1886. 

(geteekend) G . J. D E J O N G H , 

» L I E V I N R O S S E E L S , 

» B R E N D E R a B R A N D I S . 

De uitslag van den gehouden wedstrijd is gunstiger geweest 
dan wij reden hadden te veronderstellen. De Directie der 
Maatschappij »de Oorsprongbouw" heeft flink gehandeld door 
zoowel de namen der leden van de Jury als het rapport van 
beoordeeling bekend te maken, den uitgeloofden prijs toe te ken
nen en de ingekomen antwoorden tentoon te stellen. Wij hou
den ons overtuigd, dat de deelneming nog grooter zou geweest 
zijn, als de Directie had kunnen goedvinden, bij het uitschrij
ven van de prijsvraag, bepalingen op te nemen omtrent de 
samenstelling van de Jury, het houden der tentoonstelling en 
het openbaar maken van het rapport van beoordceling, vooral 
als daarbij de verzekering gegeven was, dat de prijs aan het 
bcstgekeurd ontwerp zou worden toegekend. 

Redactie. 

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

Vergadering van 5 Maart 1886. 

Het Bestuur, dat reeds lang had uitgezien naar middelen, 
die de Afdeeling het mogelijk kunnen maken om op een meer 
ruimen voet werkzaam te zijn, bracht eene concept-circulaire 
ter tafel, strekkende tot opwekking om als donateur tot de 
Afdeeling toe te treden. 

De discussie hierover nam een groot deel van den beschik
baren tijd in beslag, zonder dat een besluit genomen werd, 
en men hield daarom de zaak tot een volgende vergadering aan. 

Daarna kwam in behandeling de vraag, of het niet wen
schelijk zou zijn des Zondags een leestafel kosteloos ter be
schikking van het publiek tc stellen, evenals met de kunst
beschouwingen van plaatwerken geschiedt. 

Besloten werd daarmede een proef tc nemen op Zondag 7 
Maart e. k. 

Bij gebrek aan tijd moest eene aangekondigde lezing tot de 
volgende vergadering worden uitgesteld. 

De kunstbeschouwing en leestafel, j . l . Zondag van 12—4 
uren gehouden, trokken 25 bezoekers. 

De tafel was voorzien van werken, waaruit vooral ook de 
werkman veel tot zijne leering kon trekken. 

A F D E E L I N G ' S - G R A V E N H A G K . 

Vergadering van Vrijdag 12 Maart 1886. 

In de hedenavond gehouden vergadering werden de notulen 
der vorige gelezen en goedgekeurd, waarna medegedeeld werd: 

i " . dat de heeren Van Malsen en Van Lith benoemd zijn tot 
afgevaardigden bij de Commissie voor de oprichting van een 
Industrie-museum; 

2°. dat op de door de Afdeeling uitgeschreven prijsvraag 
van een getuigschrift voor bekroningen, ontvangen was één 
antwoord, ter beoordceling waarvan als Jury-leden benoemd 
zijn de heeren Koelman, Stortenbeker en Rossen. 

3". dat ontvangen is een kalender van het Genootschap 
«Architectura et Amicitia." 

Daarna hield de heer Philips eene verhandeling over de 
hardsteen, genaamd Petit granit, waarvan de schoonste soort 
geleverd wordt door de groeven van Escaussines cn Soignies. 

Als aanbeveling bracht spreker onder de aandacht, dat deze 
soort geen vocht opslorpt, niet bevriest en eiken invloed der 
atmosfeer weerstaat; verder dat het weerstandsvermogen dat 
der beste granietsoorten nadert, zijnde dit 792 a 844 K..G. per 
c . M s en zelfs het graniet van Normandic (het beste van Frank
rijk) in dit opzicht overtreft, daar dit een weerstandsvermogen 
heeft van 707 K G . 

Een niet gering te schatten voordeel van het Petit granit 
bestaat in de groote afmetingen, waarin het tc verkrijgen is, 
want er zijn reeds steenen geleverd van 8 tot 12 M. lengte bij 
2 tot 3 M. breedte, onberispelijk van kwaliteit en schoon van 
kleur. 

Het gewicht per M ' bedraagt 2700 K G . 
Hieraan knoopte spreker eene beknopt overzicht der mijn-

exploitatie vast, waarbij zeer veel wetenswaardigs werd mede
gedeeld aangaande de ontwikkeling der middelen, om die ex
ploitatie zoo voordeelig mogelijk tc maken. 

Naar aanleiding dezer verhandeling ontstond eene zeer gea
nimeerde bespreking over het onderwerp, waarbij de Vergade
ring nog menige opheldering en toelichting ontving. 

Na met algemeenen bijval den spreker dankgezegd te heb
ben, sloot de Voorzitter de vergadering. 
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A F D E F . I . I X O L E E r W A R D E N . 

Vergadering van Vrijdag 12 Maar/ 1 8 K 6 . 

Na lezing en vaststelling der notulen van de vorige bijeen
komst, wordt mededeeling gedaan van een ingekomen schrijven 
der Vereeniging Arti et Industriac te 's-Hage. met eenige 
stukken betreffende de te houden vak-tentoonstelling, behel
zende het verzoek tot medewerking, waartoe de leden worden 
opgewekt. 

Ken lid der Afdeeling had een viertal vragen ingezonden , 
betreffende het gebruik van Waalsteen en Friesche steen, het 
uitslaan van nieuwe muren en het gebruik van kunstzandsteen ; 
tengevolge hiervan wordt voorgesteld eene commissie te benoe
men om daarover rapport uit te brengen, waartoe de heeren 
Ten Docsschate, Stoelt en Vermeulen worden gekozen. Voorts 
was ingekrm-'n een schrijven van den heer F . van de Loo te 
Bemmel, u r begeleiding van verschillende monsters nageperste 
Waalsteen. door dien heer gefabriceerd. Omtrent du vragen 
van genoemden heer wordt besloten deze voor kennis
geving aan te nemen, wijl reeds het meerendeel der leden, 
op eene vergadering der Vereeniging «Nijverheid", met eene 
zelfde inzending had kennisgemaakt. Bovendien acht men het 
gevaarlijk eene goed- of afkeuring uit te spreken over eene 
nieuwe vinding, waarvan nog geen ervaring is opgedaan. 

Voorzoover nog tijd beschikbaar was, doet de Voorzitter 
eenige mededeelingen omtrent het rioolstelsel van Liernur en 
de bekende resultaten, door de toepassing daarvan verkregen. 
welke met belangstelling worden aangehoord en waarvoorden 
heer Noordendorp bij monde van den Vice-voorzitter wordt 
dankgezegd: tevens voegt de heer Stoett hierbij eenige waar-
deerende woorden aan den Voorzitter voor de vele bemoei
ingen in zake de Afdeeling, die hij zich ook dezen winter 
heeft getroost, waarop eene luide toejuiching volgde. 

Hierna sluit de heer Noordendorp. met een woord tot afscheid 
aan de leden, de laatste vergadering van dit seizoen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
' S - G R A V E N H A G E . Tot leden der Commissie voor de behar

tiging der belangen van Nederlandsche kunstenaars . die hunne 
werken naar Herlijn opzenden voor de aldaar vanwege de 
Koninklijke Academie van Schoone Kunsten te houden tentoon
stelling, zijn door Z. M. den Koning benoemd de heeren: I). A. C 
Artz, kunstschilder te 's-Gravenhage, C. Cunaeus, kunstschil
der te Amsterdam, J. C. Greive Jr., kunstschilder te Amster
dam. Jozef Israels, kunstschilder te 's-Gravenhage, J H. Masch-
haupt. kunstschilder te Amsterdam, K . 1'. terMeuIen, kunst
schilder te 's-Gravenhage, cn Geo Poggcnbeek, kunstschilder 
te Amsterdam. 

— De heer J. l 'h. Koelman. Directeur van de Academie te 
's-Hage. zal mede deel uitmaken van de Jury voor de beoor
deeling van de ontwerpen voor een monument, ter nagedach
tenis van wijlen den heer H. I' Vogel. 

R O T T E R D A M . Op de drie prijsvragen, door de Afdeeling der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst uitgeschreven, 
zijn in het geheel 15 antwoorden ingekomen en wel op de 
eerste: Ontwerp van eene vilta op een heuvelachtig terrein 

tien stuks, als: 1 motto Postzegel (1 cent); 2 Carolina; 3 
Maria: 4 Rustoord; 5 Maas; 6 Werkgebrek; 7 De Improviso; 8 
Mignon; 9 A . Z.; 1 0 Es war eine alte Geschichte, doch bleibt 
Sie immer neu. 

Op de tweede prijsvraag voor een houten gebouwtje (kiosk) 
tot verhoop van dagbladen, en met twee cellen voor openbare 

tctcphoou-posteu kwamen 3 antwoorden in , als: 1 Figaro, 2 

Vooruitgang en 3 Cirkel , terwijl op de derde, waarbij het op
meten en in teekening brengen van het Poortje aan de //oog

straal AP. 8 9 gevraagd werd, twee teekeningen werden inge
leverd, als: 1 1 8 1 3 en 2 de Maas. 

U T R E C H T . De jaarlijksche algemeene vergadering der Ver
eeniging van Nederlandsche Steenfabrikanten werd Donderdag 
4 dezer gehouden en door den Onder-voorzitter, den heer Jules 
van Hasselt uit Kampen, gepresideerd. Aan het verslag ont-
leenen wij, dat de drukkende toestand der tijden aanleiding 
heeft gegeven tot het stichten der Vereeniging, waarvoor de 
grondslagen den 2 6 Maart 1 8 8 4 te Zwolle werden gelegd, zoo
dat reeds in September van dat jaar de statuten op eene bij
eenkomst te Arnhem konden worden vastgesteld. 

Het hoofddoel is strijd tegen het gebruik van Duitsche steen 
hiertelande, en dit is ten deele bereikt, daar er thans slechts 
eene luttele hoeveelheid wordt aangevoerd in vergelijking met 
vroegere jaren. Het weren van Belgische steen geeft meer be
zwaar, daar de lage prijzen nog tal van afnemers in Zeeland 
en Noordbrabant lokken, al moet erkend worden dat het aan
tal vermindert, sedert de overtuiging zich vestigt, dat de Hol
landsche steen eene grootere deugdelijkheid heeft. Aan de 
opgaven , door de steenfabrikanten ten verzoeke van het Be
stuur verstrekt en ten getale van 2 7 4 ingekomen, ontleenen 
wij de volgende cijfers omtrent de fabricage der verschillende 
soorten: 

in 1 8 8 3 werden gemaakt 967 millioen, 
1 [ 8 8 4 » » 8 0 8 » 

» 1 8 8 5 » » 6 8 9 » 

zoodat de productie sinds 1 8 S 3 ongeveer een derde vermin
derd is. Men beschouwe deze uitkomst geenszins ongunstig, 
want de vraag naar steen was niet zoo groot, sedert er minder 
gebouwd wordt, en er bestond overproductie. Juist door tijde
lijk minder steen te maken komt men op den goeden weg. 

De volgende samenkomst zal te Nijmegen plaatshebben en 
I wel in de maand Maart, daar dit voor de steenbakkers een 
I goed gekozen tijdstip is. 

U T R E C H T . In de laatste zitting van de Gemeenteraad werd 
het nieuwe universiteitsgebouw besproken naar aanleiding van 
een voorstel, om nog een perceel op 't Munsterkerkhof aan te 
koopen en wel dat. waarin thans het Leesmuseum gevestigd 
is. Ten slotte werd het volgende voorstel aangenomen: 

»Dc Raad besluite voorloopig het (bedoelde) huis niet aan 
te koopen. doch Burgemeester en Wethouders uit te noodigen, 
de beide bouwmeesters twee plans en teekeningen te laten op
maken, het eerste zonder en het tweede met (bedoeld) huis 
en terrein, met eene vaste begrooting van alle onkosten voor 
de geheele inrichting op beide wijzen". 

In afwachting, dat de bouwmeesters aan die opdracht zullen 
hebben voldaan, blijft dus de verdere behandeling der zaak 
aanhangig. 

G R O N I N G E N . Op de door de Vereeniging ter bevordering 
der Bouwkunst uitgeschreven nationale prijsvraag voor een 
diploma van de vereeniging zijn 8 ontwerpen ingekomen onder 
de volgende motto's: Aanmoediging; 1 5 0 0 — 1 5 4 0 ; P. K. (bui
ten mededinging); Phoenix; Concordia ; Diplome; Hein en A. 

De Jury bestaat uit de heeren A. de Vries, J. Peddemors en 
J. Nieuwenhuis. 

H A A R L E M . Het huldeblijk dat door den Senaat, namens het 
Dclftsch studentencorps, aan den voormaligen hoogleeraar-
directeur der Polytechnische school. Dr. J. Bosscha Jz., is aan
geboden, bestaat in een buste van Christiaan Huijgens, van 
Carrarisch marmer, staande op een voetstuk van Kosso di Le
vant, waarop de inscriptie «Aan Professor Dr.J. Bosscha Jm. 

1 8 8 5 . //et Dclftsch Studenten-corps" Het prachtige stuk is 
vervaardigd door Antonio Tr i l l i tc Florence en weegt 5 8 5 K . G . 

D O R D R E C H T . De Afdeeling Dordrecht der Vereeniging tot 
bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid hield 1.1. 
Zaterdag eene vergadering, waarin eenige besluiten betreffende 
het waarborgfonds voor de aanstaande tentoonstelling van gas-
toestellen genomen werden. Vervolgens werd een onderwerp 
ter tafel gebracht, door het Hoofdbestuur aan de Afdeelin-
gen toegezonden. n. 1. "de wenschelijkheid om eene Vereeni
ging op te richten, tot organisatie der wedstrijden, die in 
verschillende plaatsen nu cn dan gehouden worden, speciaal 
met het oog op de omstandigheid, dat de ondervinding, een
maal opgedaan, aan volgende wedstrijden ten goede komt, 
zoodat langzamerhand meer stelselmatig en niet meer vrucht 
zal kunnen worden te werk gegaan". 

Na eenige discusie wordt bij acclamatie aangenomen het 
voorstel van den heer Van Dorsser 0111 het Hoofdbestuur te 
antwoorden, dat. naar hut oordeel der Afdeeling, du wedstrij
den voor werklieden geheel door plaatselijke toestanden worden 
geregeld en beheerscht. zoodat het moeilijk is deze aan vaste 
wetten te onderwerpen. Desniettegenstaande verklaart du Af
deeling zich bereid, steeds de noodige inlichtingen te geven, 
zoo dikwerf die haar gevraagd zullen worden. 

L E I D E N . Commissarissen der Koninklijke Nederlandsche Grof
smederij hebben op het tweetal voor de benoeming van een 
directeur geplaatst, de heeren: C. Bonger, ingenieur aan ge
noemde inrichting, en C. G . Meerburg, technisch adviseur te 
Amsterdam. 

Uit dit dubbeltal moet door aandeelhouders eerstdaags een 
benoeming worden gedaan. 

L E M M E R . Aan den heer H . Woudstra alhier is eervol ont
slag verleend als opzichter bij de dorpsreiniging. 

B E E T S T E R Z W A A O . De betrekking van opzichter over den 
kunstweg Bergum—Heerenveen op eene jaarwedde van ƒ 6 0 0 
is vacant, en zoo mogelijk zal deze vereenigd worden met die 
van gemeente-architect te Opsterland op ƒ 800 tractement. Sol
licitanten wenden zich vóór 17 dezer tot den Burgemeester 
van Opsterland. 

D F . Ü T I C H F . M . Aandeelhouders in de Bouwvereeniging alhier 
besloten over 1885 een dividend van 5 pCt. uit te koeren, en 
opnieuw bouwterrein aan te koopen voor den bouw van min
stens vier villa's. De 2e serie is daarvoor bijna voltcckend. 

— In een buitengewone vergadering van aandeelhouders der 
Maatschappij tot Exploitatie van het Noordzeebad Wijk-aan-
Zee is het Bestuur gemachtigd, om door het sluiten eener 
hypotheek van ten hoogste ƒ 8 0 0 0 op een boerderij en eenige 
stukken grond, in de oogenblikkelijke behoefte aan bedrijfs
kapitaal te voorzien. Een voorstel tot vermindering van het 
kapitaal werd verdaagd, omdat minder dan drie vierden der 
aandeelen vertegenwoordigd waren. 

CORRESPONDENTIE. 
1 Het verslag der vergadering van de Ver
eeniging Houwkunst cn Vriendschap wordt 
in een volgend nommer opgenomen. 

ADVERTENTIEN. 

Ambachtsschool. 
Aan de Ambachtsschool te Rotterdam wordt 

gevraagd een B O U W K U N D I G E voorliet 
geven van Onderwijs i n het b o u w k u n d i g 
Toekencn. Kennis van Werktuigkundig 
Teekenen strekt tot aanbeveling. Zjj die voor 
deze betrekking in aanmerking wenschen te 
komen, vervoegen zich bjj den Directeur vóór 
17 Maart a. s. 

HET BESTUUR. 
Rotterdam, Maart ]SMi. 

Gemeentewerken van Bergen-op-Zoom, 
A A N B E S T E D I N G . 

Op Maandag den 22""" Maart 1886. des mid
dags ten 12 ure, zal door Burgemeester 
en Wethouders van Bergen-op-Zoom, in 
bijzijn van den Hoofdingenieur van tien 
P r o v i n c i a l e n Waters taat van A'oordbra-

bant, worden 

AANBESTEED: 
H e t onder prof i l brengen der Aarde-

baan v a n Bergen-op-Zoom naar 
Moers t ra ten , het daarna bestra
ten d ier baan met F e l u i k e i e n en 
het u i tvoeren van diverse daar
mede i n ve rband staande werk
zaamheden. 

Begroot ing ƒ 5 2 4 0 3 , - . 
Deze aanbesteding zal geschieden bij en

kele inschrijving. 
Het bestek en de teekeningen liggen ter 

inzage op het Raadhuis te Bergen-op-Zoom, 
waar de bestekken tegen f 0.50 per exem
plaar te verkrjjgeit zjjn. 

De aanwjjziugzal plaats hebben op Woens
dag den 17 Maart 1886 des voormiddag» ten 
lO' / i ure; samenkomst ten Baadhuize . 

Nadere inlichtingen te bekomen ten kan
tore van den Architect B. H. C. V A N SO-
M E R E N te Bergen-op-Zoom. 

Bergen-op-Zoom, den 10 Maart 1S86. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

A. .1. L . DE R00CK. 
Dc Secretaris, 

L. M. MAGNÉE. 

Als O N D E R B A A S . O P Z I C H T E R of 
T E E K E N A A R w.MiKcht een jong man plaat
sing ''Ü gebouwen, s lu is - of andere water
w e r k e n of wate r le id ingen , zjjnde in 
zoodanige betrekking de laatste jaren steeds 
werkzaam geweest; was vroeger T I M M E R 
M A N . Adres letter II bij den Boekh. J. N . 
P L . V A N BALEN' te Alkmaar. 

EGfROT & ZOON, 
Ingenieurs en Constructeurs 
15 Bronzen, Zilveren en (louden Medailles, 

'S Eerediploma V Amsterdam 1883 ^erediploma. 

Fabr i ekan ten van Compleete 

Stoomkook-Iiiriclitiiî en 
ten dienste van Hotels, Gasthuizen, Ka

zernes, GeB'Ugenissen, etc. 

V e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r N e d e r l a n d 

A. 0R0BT0 DE CASTRO, 
SINGEL 471, AMSTERDAM. 

H . & j . s u y v ë r T 
F A B R I K A N T E N V A N 

n WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. 

I 
BURGEMEESTER E X WETHOUDERS van 

HA4III,KM zullen op Donderdag 25 Maart 
1886, 's namiddags ten 2 uur ten Baadhuize 
der gemeente in het openbaar aanbesteden: 

He t makenen daarstel len van eene 
ijzeren d raa ib rug met gemetsel
de landhoofden, pi j ler en v l eu -
go lmuren over het Spaarno ter 
vervanging van de bestaande 
M e l k b r u g te Haa r l em. 

R a m i n g / 54700. 
Bestek en Voorwaa rden liggen ter le

zing op de Gemeente-Secretarie op alle werk
dagen van 10—4 uur en aan het B u r e a u 
v a n gemeentewerken des morgens van 
9—12 uur. 

Te beginnen Donderdag 4 M a a r t 1886. 
zjjn gedrukte Exemplaren op de Secretarie 
verkrijgbaar ad 511 cent per stuk en zoolang 
de voorraad strekt, de teekeningen aan het 
Bureau van Gemeentewerken tegen betaling 
van f 2.50 per stel. 

Plaatsel i jke Aanwi jz ing op V r i j d a g 
19 M a a r t 1886, 's morgens 10 uur. 

In l i ch t ingen worden gegeven aan het 
B u r e a u van Gemeentewerken tusschen 
den dag der aanwjjzing en dien der beste
ding oj) werkdagen 's morgens tusschen 'J en 
1(1 uur. 

Haarlem, 25 Februari ISSlj. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

E. A. JOH DUNS 
De Secretaris, 

\ . \ . LAND. 

OPENBARE 
AANBESTEDING. 

BURGEMEESTER E X WETHOUDERS V A N j 
ROT'/ Kit DAM zijn voornemens op Woensdag 
den 24 Maart 1886. des namiddags ten 1 ure, 
ten Raadhtiize aldaar aan tc besteden: 

H e t B o u w e n van eene S C H O O L 
met W O N I N G aan de Boom
gaardstraat. 

Bestek, voorwaarden en teekening liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads-'/immerhnis te Rotterdam en zijn tevens 
voor f 1 verkrijgbaar bjj Wed. P. V A N 
WAESBERGE en ZOON, boekdrukkers, Hout

tuin 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. De aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op Donderdag den IS Maart 

1S8G, des voormiddags ten 11 ure. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of' 
niet tropische producten; 

llnlli'tiile i'ti Rxpanseerriiile Stfi'iioveiika|i|ion , 
GEBOUWEN in Scherphoek n uit andere li»n»»ijiïi>, 

üflnl in ijzer «I ijzer md hout if steen. 
VAN DER LINDEN & C"„ te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar . 

fanlvanlKeerlnjr u|> L o o n . 

DE LINT k Cie. 
Wtottrnleim. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V T L L E R O Y & B O C H , 

B O C H F R È R E S . 
M I N T O N H O I i l i l N S & Cie. 

Trottoir-IJzersteen en Cementtogols. 
Groote voorraden. 

Provinciale Waterstaat 
VAN 

FRIESLAND. 

A A N B E S T E D I N G . 
0p Vrijdag, den 19" Maart 1886. des na

middags ten een ure, zal in liet gebouw van 
het Provinciaal Bestuur te K-rwe/trden, over
eenkomstig tj !j 431 en 135 der A. V. , bjj 
enlee'e inschrijving worden aanbesteed: 

He t verbeteren en kanal iseeren 
van de r i v i e r „ d e Tjonger" , l e 
gedeelte, i n twee pereoelen en 
i n massa. 

R a m i n g l e perceel ƒ 35550.— 
2e » »204850.— 

Het bestek ligt ter lezing in voornoemd 
gebouw. Gezegelde formulieren voor inschrij
vingsbiljetten zijn tegen betaling van 25 en 
bestekken tegen betaling van ƒ 2.50 op het 
bureau van den Prov. Hoofd-Ingenieur ver-
krjjgbaar. 

De noodige aanwijzing wordt gedaan op 
Dinsdag 16 M a a r t e . k . , des voormiddags 
11 ure, nittegaan van Ondetekooi. 

Voorts zijn nadere inlichtingen te beko
men bij dén Hoot'il-lngeiiieur van tien Pro
vincialen Waterstaat te Leeuwarden. 

Leeuwarden, 3 Maart 18SI1. 
De Commissaris dps Konings in de 

Provincie Friesland, 

V A N 1IARINXMA T I I O E S L O O T E N . 

UMjUiuimu] ui 
BURGEMEESTEREN WETHOUDERS van 

II AA HL KM zullen op Donderdag den 18" 
Maart., ek. 's namiddags ten 2 ure, telt Raad-
huize iler Gemeente bij enkele inschrijving 
aanbosteden: 

He t L E V E R E N en P L A A T S E N 
van M E U B E L E N i n de i n aan
bouw zijnde School aan hot 
M o l e n p a d hoek W i j d e Gelde-
lozopad. (Raming / 2900.—) 

De voorwaarden liggen ter lezing ter Ge
meente-Secretarie op alle werkdagen van des 
voorin. 1') tot 's nam. f ure, terwijl de noo
dige inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan het Bureau van gemeentewerken op alle 
werkdagen des voorin, tusschen U en 10 ure. 

Haarlem, l Maart | N M . 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

E. A. JORDENS. 
Dc Secretaris, 

A. A. LAND. 

Aanbesteding. 
Op Dinsdag den 23 Maart 1886 des n 111. ten 

2 ure in het Hotel DE GOUDEN LEEUW door 
het Algemeen Burgerlijk Armbestuur: het 
St. Cathariiias Gasthuis en Weezenfonds te 
Grave. 

Het slechton van een gedeelte der 
voormalige Ves t i ng , gelegen tus
schen de Brugs t raa t , P e g e l b r u g 
en de Bui tengrach t . 

Te verwerken grond ongeveer 100000 M ' . 
Breekwerk ., 5750 „ 

en het m a k e n v a n K u n s t w e r k e n 
als v i e r steenen Bruggen , twee 
S lu i zen en een R i o o l . 

Bestek en teekeningen liggen van af 10 
Maart ter inzage in voornoemd Hotel en zijn 
aldaar verkrjjgbaar, zoolang de voorraad 
strekt, het beBtek a ƒ 1 . — en de drie tee
keningen a ƒ 3 . — per stel. 

Aanwijzing op het terrein Maandag 22 en 
Dintdag 23 Maart van (I tot 12 ure, door 
den Architect 0, A. V A N L I T H te Grave. 

De Rentmeester, De President, 

J . W. L U Y C K X . W. F R I E S E N . 
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Sinziger Moza ïekv loereofabr iek . 
SINZIG a/Rijn. 

Deze M o z a ï e k v l o e r e n hebben zich se
dert ruim I !i jaren als de hardste, stand
vast ïgsto en, door de rjjke kleuren, als de 
schoonste bev loer ing doen kennen. Uit 
fijne k l e i en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bjj het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afsljjting is 
onderworpen, zooals door honderden getui
genissen kan gestaald worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen • 
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & C , Ams te rdam. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 

en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 
gen, Bouwmate r i a l en enz. 

BEKROOND met Gouden, Zilverenen Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m IV'. S 3 0 , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd 

fiM&ïiï ü w ï ö i 
R O T T E R D A M . 

E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 
in HIJNPRUISSEN. 

A g e n t e n van de Maatschappi j v a n 
Quenas t , v a n de Hards teengroeven 
de r Maatschappij St. Georges en v a n 
de Bonne r Port land-cement F a b r i e k . 

Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Faiiconval-, porphier- en bazaltkeien. 

Behangselpapieren en Décors, 
w s s e s o J. WIJDOOGEN J z , 
.f '1 ̂ a j J^r^J t I l o l l e v e r a n c i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

i | J | | S 3 ÏO Leliegracht, Amsterdam. 

DÉCORATIEF VOOR WANDEN EN PLAFONDS 
IN OLÉOGRAPHIE. 

Nleowe uitvinding. 

BECKER & BL1HMNGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K v A * 

W A T E R P A S - , 
I0IIIIIT-

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , ' A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

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

T E 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

T R A O E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

V I L vtmm 
Z W I T S E R L A N D . 

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

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, of bjj den Heer 
M . G . KNOOPS C . O Z N . , Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

B. M C ) L S B O - Arnhem. 
l e v e r a n c i e r v a n . Z . M . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

i n e t Z i l v e r 1 8 0 8 , 1 8 8 1 , 1 8 8 3 ( I n t e r n a t . T e i i t o o n s t . ) 
Hoogste o n d e r s c h e i d i n g 1 8 7 9 . 

E Q U E R R E S , M K E T K E T C T S G E N , B R I E F - e n P A K K E T B A L A N S E N , e n z . e n z . 
B A K E N S . R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 

PHOTOLITHOttRAPIIlE, PII0T0ZIM0GBAPI1IE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Ph«t»llthegrn|ilile, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plan», Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l ' l ioio/i iua-
Krnpiur voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Méréetypr-liirlehlliig voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . T H I E M E . 

A.H. VAN BERGEÏ, 
F A B R I K A N T T E 

H e i l i g e r l e e , p r o v . G r o n . 
S P E C I A L I T E I T I N 

Nit'itwH Constructie 

B R A N D S P U I T E N , 
T O R E N U U R W E R K E N 

E N 

L Ü I Ü K L O K K E N , 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
A N T W E R P E N 1 8 8 5 . E E R E O I P L O M A . 

Gouden en Zilveren Medailles. 
Gediokt bjj S. W. van der Wiel & C°., te Arnhem. 

E E N - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N°. 12. Z A T E R D A G 20 M A A R T 1886. 

® 

Redacteur-Uitgever F. \V. V A N GENDT TGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van liet Weekblad en ndvertentiën: 

Hurea 11 van De Opmerker, I >riekoningenstraat 2 8 , Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia TAN SPRINGER, 

C. B . POSTHUMUS MEYJES en A. \V. WEISSMAN'. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Heer 

C B . P O S T H U M U S M E Y J E S , Kerkstraat 170 le Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

T H . G. S T R E N G E R S , OosterdoksluU, te Amsterdam. 

ABONNEMENT / 2 . 2 5 l ) c r 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bh 
vooruitbetaling en franco toezending vin dit bedrag, voor bet buitenland 

f 7 .50 en Nederlandseh-Imlië f 9 . — , beiden bij vooruitbetaling! 
AI>YERTENTIE\ ad 2 0 cent vuur eiken regel plaatsruimte en I O 

cent voor een bewïjsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
A F Z O N D E R L I J K E N O M M K R S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 

en 25 cent per plaat, te bekomen aan het liureau van De Opmerker te 
en bij den Hoofd-Correspondent J O H . G . S T E M L E R C / . N . , Boek* Arnhe. 

handelaar te Amsterdam. 

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

1 °. A l s gewoon lid zijn voorgesteld: de heer F. 
G . F . G. Tissot, door de heeren Jan Springer q.q. 
en F . J . Bremmer H z n . , en het buitenlid de heer N . 
Nelis , door de heeren Jan Springer cn Th. G. Stren
gers q.q. 

2". Heeren leden wordt bericht, dat met het innen 
der contribution een aanvang is gemaakt. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

Th. G . Strengers. 

Omtrent de Tentoonstelling van Schoone Kunsten te 
Berlijn is het Bestuurders aangenaam , te kunnen mede-
deelen, dat zij de heeren I. Gosschalk, architect, en 
J. A . Schuurman, Directeur der publieke werken der 
gemeente Amsterdam, hebben uitgenoodigd een Com
missie te vormen, waaraan het regelen der Nederland
sche inzending zal worden opgedragen; aan hen is 
toegevoegd de Voorzitter van het Genootschap, die 
het Secretariaat der Commissie op zich heeft genomen. 

Met het oog op de betrekkelijk geringe wandvlakte, 
heeft de Commissie gemeend de inzending niet alge
meen te kunnen maken, maar zich te moeten beperken 
tot het doen van uitnoodigingen, bij circulaire hieronder 
vermeld. Z i j , die deze circulaire niet mochten ontvan
gen en genegen zijn aan deze tentoonstelling deel te 
nemen, worden dringend verzocht daarvan mededeeling 
te doen aan bovengenoemde Commissie. 

Bestuurderen voornoemd: 
De Voorzitter, 
Jan Springer. 

De iste-Secretaris, 
Th. G. Strengers. 

Amsterdam, 22 Maart 1886, 
Weledelgestrenge Heer. 

Gevolg gevende aan het verzoek van het Genoot
schap Architectura et Amicitia, hebben de ondergetee-
kenden de eer U mede te deelen, dat zij zich tot een 
Commissie vereenigd hebben, tot het voorbereiden en 
zoo mogelijk tot stand brengen eener verzameling van 

werken van Nederlandsche architecten , ter inzending 
op de aanstaande Jubileumtentoonstelling te Berlijn. 
Daar de plaatsruimte te zeer beperkt is (slecht 45 M 2 ) , 
hebben zij, tot hun leedwezen, de gelegenheid tot inzen
ding niet algemeen kunnen maken, maar zich beperkt 
tot het doen van uitnoodigingen aan diegenen der col
lega's, uit wier werken men zich een voorstelling kan 
vormen van hetgeen op architectonisch gebied in de 
laatste jaren heeft plaatsgevonden. 

Aldus in den geest en in overeenstemming hande
lende met de desbetreffende Commissie uit de „Architec
ten-Verein" te Berlijn , hebben zij de eer zich tot u 
te wenden met het verzoek, vóór of uiterlijk op 15 Apr i l 
1886 aan het adres van den Secretaris, den heer Jan 
Springer, Nieuwe Achtergracht N " . 42 alhier, temo
gen ontvangen photographieën of krachtig uitgevoerde 
teekeningen, liefst in perspectief, vergezeld van één 
voornamen plattegrond of hoogstens twee plattegron
den op kleine schaal. 

Zij stellen u beschikbaar ....kaders, ieder hoog 0.50 
en breed 0.50 M . 

Daar deze door de zorgen der ondergeteekenden in 
een passe-partout zullen worden gezet met bijvoeging 
van een opschrift en naamsvermelding, verzoeken zij om 
op de in te zenden photographieën of teekeningen het 
opschrift weg te laten, en alleen nauwkeurig te willen 
opgeven hetgeen als opschrift gewenscht wordt. 

Beleefd verzoeken zij u , zoo spoedig mogelijk in
vulling en franco toezending van bijgaand biljet vóór 
of uiterlijk op I Apr i l 1886, evenzeer aan bovenge
noemd adres. 

Mocht u bovendien nog eenige andere inzendingen 
op het oog hebben, dan zal eveneens tijdige vermelding 
onvermijdelijk zijn. 

De teekeningen zullen door de zorgen van onder
geteekenden worden verzonden, geplaatst en terug
gezonden. 

Zij verzoeken u, de verzekering hunner hoogachting 
wel te willen aannemen. 

De Commissie voornoemd, 
I. G O S S C H A L K , 

J . A . S C H U U R M A N , 

J A N SP R I N G E R . 
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A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Soo*1'' Vergadering, gehouden 17 Maart. 

Na afdoening van eenige huishoudelijke zaken en 
mededeeling van de plans van het Bestuur voor de 
Tentoonstelling van Schoone Kunsten in Berlijn, ver
krijgt de heer L . J . Rijnink het woord. Op aange
name en onderhoudende wijze geeft spreker een uitvoerige 
beschrijving van dc fabrikage van Portland-cement. Deze 
bijdrage wordt door veelvuldige proeven en monsters 
toegelicht cn verduidelijkt. 

Daarna stelde de heer A . C. Bocrma ter bezichtiging 
het prachtwerk: Zeichnungen und Kunstgewerbliche Ent-
Würfe von Hermann Gids en Architectonische Studicu-
Blattcr. 

(A. et A. ) O V E R H E T G E B R U I K V A N G E G O T E N 
I J Z E R E N K O L O M M E N IN G E B O U W E N . 

In gebouwen, waarvan de benedenverdiepingen dienen 
voor magazijnen, werkplaatsen, winkels, en dergelijke 
inrichtingen en waarvan de bovenverdiepingen tot wonin
gen zijn ingericht, wordt veelal tot ondersteuning van 
de bovengelegen construction gebruikgemaakt van ge
goten-ijzeren kolommen. 

Eenige jaren geleden heeft de politie te Berlijn een 
besluit uitgevaardigd, waarbij het gebruik van gegoten
ijzeren kolommen in bovengenoemde gevallen verboden 
wordt. Zij staat in dergelijke gebouwen slechts het 
gebruik toe van geslagen ijzeren kolommen, gegoten-
ijzeren -kolommen, voorzien van een ijzeren omhulsel, 
dat van de kolom door een luchtlaag gescheiden is, 
ofwel pijlers van gebakken steen, gemetseld met port
land-cement. 

Dit besluit was genomen na den brand van een groot 
gebouw, waarbij was geconstateerd, dat een deel der 
gegoten-ijzeren kolommen, welke de bovenste verdiepin
gen ondersteunden, gebroken waren of scheuren hadden 
gekregen. 

Deze beperkende bepaling, ten opzichte van het ge
bruik van ijzeren ondersteuningen, heeft tot veel ge
schil aanleiding gegeven en was de reden, dat de heer 
Bauschinger, professor aan de Polytechnische School 
te München , uitgebreide proeven maakte, om de ge
grondheid dezer beperkingen te onderzoeken. 

Het resumé van het verslag dezer onderzoekingen, 
waartoe dc heer Bauschinger komt, wiens autoriteitin 
zake wcerstandsproeven niet kan ontkend worden, 
toont aan, dat het besluit der Berlijnsche politie niet is 
te rechtvaardigen. 

De proeven zijn genomen met kolommen en pijlers 
op dezelfde wijze belast, als bij verschillende construc
tion geschiedt. Deze kolommen cn pijlers werden achter
eenvolgens verhit tot 300", daarna tot fioo" en eindelijk 
tot de roode gloeihitte, waarna ze werden afgekoeld 
door een waterstraal, door middel van een brandspuit 
erop geworpen. 

De gegoten kolommen weerstonden de roode gloei
hitte en eene snelle afkoeling, zij namen een lichte 
kromming aan cn vertoonden dwarsscheuren, maar 
bleven het gewicht, waarmede ze belast waren, dragen. 

Van deze kolommen werden eenige ten tweeden 
male aan de proef onderworpen onder de ongunstigste 
omstandigheden, dat is te zeggen, ze werden, na rood
gloeiend te zijn gemaakt, aan den tegenovergestelden 
kant van het vuur en op het midden der hoogte door 
een waterstraal bespoten ; ook nu bleven ze de belasting 
dragen , en bogen cn scheurden slechts weinig. Alleen 
in bijzondere gevallen had er breking plaats. 

Geheel anders was het resultaat echter met geslagen-
ijzeren kolommen; deze bogen reeds bij eene tempe
ratuur lager dan dc roode gloeihitte, dikwijls vóór 

600" werd bereikt, vooral wanneer de waterstraal van 
de tegenovergestelde zijde van het vuur kwam. De 
buiging van deze kolommen was in dergelijke gevallen 
sterk genoeg om den val van de belasting te veroor
zaken. 

De heer Bauschinger heeft bovendien geconstateerd, 
dat de vorm of het profiel der kolommen geen invloed 
heeft op haar weerstand met betrekking tot brand. 

Proeven, genomen met pijlers hebben hem doen be
merken , dat onder de natuurlijke steenen het graniet 
de meeste en de kalkachtige steenen de minste weer
stand bieden. De pijlers van metselsteen hebben goed 
voldaan, doch die van beton, bereid met portland-
cement , gaven de beste resultaten. 

Met het oog op de tegenstrijdigheden tusschen de 
waarnemingen tc Berlijn en die, door den heer Bauschin
ger gepubliceerd , schijnt het nuttig de aandacht te 
vestigen op een feit, in 1873 te Saint-Louis (Vereenigde 
Staten) geconstateerd, welk feit als gevolg heeft gehad , 
dat het gebruik van geslagen-ijzeren kolommen, samen
gesteld uit een zeker aantal segmenten en bekleed met 
onbrandbare stoffen, in Amerika algemeen wordt toe
gepast in de burgerlijke bouwconstructiën. 

Eer. brand had de opritten van de brug over de 
Mississipi verwoest; deze opritten werden gedragen door 
ijzeren kolommen, gevormd door de vereeniging van 
staven in den vorm van een segment. De ijzeren vloer
liggers waren verwrongen , vele gegoten consoles waren 
gesmolten , maar het meerendeel der bovengenoemde 
kolommen , welke in het midden van den brand hadden 
gestaan, konden bij den wederopbouw der opritten op
nieuw dienst doen. 

Het feit, dat deze holle kolommen aan de beide 
einden gesloten waren , wordt beschouwd als tot haar 
behoud te hebben bijgedragen. 

Hoe het zij, men verkrijgt tegenstrijdige mededeelin
gen over de vertrouwbaarheid van geslagen- of gegoten
ijzeren kolommen in geval van brand, en in aanmerking 
genomen dc belangrijkheid der quaestie, zou het zeer 
wenschelijk zijn, dat alle feiten over dit onderwerp waar
genomen , ter kennis werden gebracht van ingenieurs 
en architecten. 

D E W A T E R B O U W K U N D E . 
Uitgaaf van Gebr. V A N C I . E F . F . tc 's-Gravenhage. 

In het nommer van 13 Februari j l . , bladz. 52, wordt door 
den ingenieur Aug. Gorter te Leeuwarden de aandacht van 
inteekenaren gevestigd op de trage wijze, waarop de uitgave 
van De Waterbouwkunde geschiedt en op den grooten om
vang, die aan dit werk gegeven wordt. Schrijver wenscht 
door gemeenschappelijke opzegging der geschonden overeen
komst den weg te banen tot eene nieuwe verbintenis, waarbij 
als grondslag wordt aangenomen: i f l . levering tegen vermin
derden prijs van het nog onvoltooide deel tot een maximum 
getal afleveringen cn 2". gratis levering, voorzoover dat ge
tal opnieuw wordt overschreden. 

In het weekblad De Ingenieur werd dit schrijven van den 
heer Gorter door den heer Michadis als volgt beantwoord: 

In N°. 3 van De Ingenieur beklaagt zich de heer Gorter over 
den tragen voortgang der uitgave van de «Waterbouwkunde", 
uitgegeven door de Gebroeders Van Clcef te 's-Gravenhage, 
en de inteekenaren op dit werk zullen ongetwijfeld allen de 
gegrondheid van die klacht beamen, hoezeer het ook eene ge
woonte is geworden, niet slechts in Nederland, maar ook in 
andere landen, dat de voltooiing van werken van een grooten 
omvang, zooals dit, lang op zich laat wachten. 

Maar indien de inteekenaren zich met de klacht des heeren 
Gorter kunnen verecnigen, is het toch m. i . niet in hun belang 
om met zijn voorstel mede te gaan. 

Ik ben niet meer in het bezit van het prospectus cn weet 
dus niet of daarbij eenige toezegging is gedaan aangaande den 
tijd, binnen welken het geheele werk zou zijn uitgegeven. Op 
den omslag van de eerst verschenen aflevering (derde deel 
iste aflevering) wordt aangaande de uitgave slechts medege
deeld, dat zij zal geschieden in afleveringen van vijf of meer 
vellen druks, dat de omvang van het werk wordt geraamd op 
ongeveer 125 vellen, doch niet met juistheid is te bepalen en 
dat men zich voor het geheele werk verbindt. 
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Ik wensch in het midden te laten of de trage voortgang der 
uitgave den inteekenaren eenig recht geeft om bij den uitge
ver op voor hen voordeeliger voorwaarden aan te dringen, of 
zich los te maken van de aangegane verbintenis, wat, ook al 
hebben de uitgevers aan den heer Gorter gezegd, dat zij in zijn 
«bedanken als inteekenaar moeten berusten," mij twijfelachtig 
voorkomt; doch voorzeker is dit het middel niet om het doel, 
eene bespoedigde uitgaaf, te bereiken. 

Het debiet van een werk van zoo grooten omvang, dat slechts 
door Nederlandsen-verstaande technici kan gelezen worden, 
kan niet groot zijn, de winst van den uitgever is dus waar
schijnlijk zeer beperkt en het slechtste middel om hem te no
pen meer kracht achter de uitgaaf tc zetten zal dus zeker wel 
zijn, zijn belang bij de zaak nog te verminderen. 

Wanneer men er bovendien op let, dat zijn uitgegeven: 
in 1878, 1 aflevering met 8 vel druks, 
» 1879, 3 afleveringen » 15 » » 
» 1880, 3 » » 17 » » 

» 1 8 8 1 , 2 » » 15 » » 

» 1882, 3 » » 16 » » 

» 1883, 3 » » 24 » » 

» 1884, 4 » » 31 » » 

»> 1885, 6 » 1 51 » » 

dan blijkt, dat juist thans dc uitgaaf krachtig wordt voort
gezet cn dat er op dit punt, op dit oogenblik, gecne reden 
van klagen bestaat. 

A l zijn niet alle onderdeden van het werk even goed be
werkt, is het toch, over het algemeen genomen, een zeer te 
waardecren bron voor dc studie van den ingenieur, en het zou 
te bejammeren zijn indien, onder drang tot meer spoed of tot 
minder kosten der uitgaaf, het nog te leveren gedeelte van 
het werk minder breed werd opgevat, hetgeen toch het gevolg 
zou kunnen zijn van het ingaan der inteekenaren op het voor
stel van den heer Gorter. 

Ik vertrouw dan ook, dat de meeste hunner den raad van 
den heer Gorter, die geen inteekenaar meer is en daarbij dus 
zelf geen belang heeft, misschien ten nadeelc van hen, die de 
voortzetting van het werk op den tegenwoordigen voet wen
schen, niet zullen volgen. 

's-Gravenhage, Februari 18S6. MICHAKI.IS. 

Dat de zienswijze van den heer Michaelis door vele inteeke
naren niet gedeeld wordt, blijkt uit het onderstaande schrijven: 

Leeuwarden, 18 Maart 1886. 

Aan dc Redactie van De Opmerker. 

In aansluiting met mijn in Februari j . l . geplaatst schrijven, 
verzoek ik u beleefd, het onderstaande nog in het eerstvolgend 
nommer van uw Weekblad op te nemen. 

Aan de inteekenaren op y>De Waterbouwkunde". 

Als resultaat van mijne beschouwingen over de uitgaaf van 
bovengenoemd werk, opgenomen in N" . 7 van dit weekblad, 
kan ik thans mcdedeelen, dat nagenoeg een honderdtal in
teekenaren mij hunne instemming betuigden en dat ik hiervan 
voorloopig mededeeling heb gedaan aan den uitgever, ten einde 
dezen in de gelegenheid te stellen, gewijzigde voorwaarden van 
inteekening aan tc bicden, vóór de beweging zich verder uit
breidde of eene andere wending nam. 

Blijkens het antwoord, eerst na herhaalde aanvraag van den 
uitgever ontvangen, blijft deze ongenegen in een minnelijke 
schikking te treden, cn is hij zelfs niet te bewegen, om den 
globalen omvang van het werk en het maximum kostenbedrag 
voor 't vervolg op te geven. Onder deze omstandigheden dient 
ieder inteekenaar voor zich zelf te beoordeclen of hij nog lan
ger den uitgever kan steunen, dan wel of hij de ontvangst van 
verdere afleveringen, die in het onbepaalde kunnen vermeer
deren, zal weigeren. 

In 't laatste geval behoudt hij zich m. i . het recht voor op 
eventueele vergoeding van schade wegens levering van een 
onvoltooid werk. 

Leeuwarden, Maart 1886. 

A U G . GORTER. 

B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
Buitengewone vergadering van 11 Maart 18S6. 

Tegenwoordig 22 leden. 
Dc Voorzitter deelt mede, dat deze vergadering is belegd met 

het doel, een gedeelte der Algemeene Voorschriften voor de 
uitvoering en het onderhoud van werken, onder beheer van 
het Departement van Waterstaat, te bespreken, in verband 
met een adres van drie Amsterdamsche aannemersvereenigingen 
en het oordeel, uitgesproken door den heer F. J. Nieuwcnhuis 
te Utrecht. Behalve deze stukken is nog ter tafel een uitvoe
rige memorie, tot verdediging der bepalingen der A . V . , van 
een lid der Vereeniging B o u w k u n s t cn V r i e n d s c h a p , 
welk lid verhinderd is zelf tegenwoordig te zijn. 

De Voorzitter stelt namens het Bestuur voor, dat de Ver
gadering zich zal beperken tot eene bespreking, waarvan de 
uitkomsten openbaar gemaakt kunnen worden, doch dat de 
Vereeniging als zoodanig zich niet in den strijd zal mengen. 
Mochten de leden echter meenen dat het adres ondersteuning 

verdient, dan kan die van het particulier initiatief uitgaan en 
ieder, die zulks verkiest, zich daarbij aansluiten. Deze zienswijze 
ontmoet geen ernstige tegenspraak. De Voorzitter wenscht 
elk punt van het adres ') afzonderlijk in behandeling te bren
gen en de discussien te openen, nadat voorgelezen is, wat door 
den heer Nieuwenhuis en den steller der memorie daarover 
gezegd is. 

P U N T A 1. Den aannemer blijven al zijne, hem bij de 'wet 
toegekende, rechten gewaarborgd. 

De heer Nieuwenhuis acht het wenschelijk, dat de rechts
toestand van aannemer en borgen niet worde verkracht en 
vindt het onverdedigbaar, dat de Uitvoerende Macht bij de 
Wet verkregen rechten met een enkele pennestreek verkort. 

De steller der memorie oordeelt alle hierop slaande bepa
lingen der A. V. onmisbaar. Vervielen deze, dan zou een on
houdbare toestand geschapen worden. 

Moet, na het overlijden van den aannemer, dc Staat het werk 
overnemen, dan moet in dc eerste plaats de waarde van het 
uitgevoerde werk worden berekend; daardoor zal een com
pagnieschap van aannemers niet meer kunn.cn bestaan; ten 
derde zal het gezin van den overledene onmiddellijk de voor
deden missen, die het werk kan afwerpen, en vele kosten 
zullen het gevolg zijn van de overneming door den Staat. 

Hoe zal het met de berekening gaan bij een werk, dat te 
laag is aangenomen en met die van het voorhanden gereed
schap? een factor, die dikwijls van grooten invloed is op de 
aan nemingssom. 

Hoe zal het met een compagnieschap gaan als dc man sterft, 
die als aannemer tc boek staat, en hoeveel schade cn oponthoud 
zal er niet ontstaan? En al nemen de overblijvende bloedver
wanten of andere belanghebbenden het werk dadelijk weder 
aan, dan gaat toch veel voordeel door de boedelscheiding teloor. 

Neemt de Staat het werk weder over, dan kan opnieuw be
gonnen worden met nieuwe opnemingen, bestekken cn tee
keningen. Tal van vergissingen zijn dan mogelijk; de kosten 
worden grooter en veel tijd gaat onnut voorbij, gezwegen nog 
van de rechtszaken, die er kunnen volgen. 

Omtrent den afstand van het recht van schuldsplitsing en 
uitwinning zegt de memorie, dat het in den Staat is tc prijzen, 
dat niet de eerste de beste onregelmatigheid hem in moeilijk
heid kan wikkelen. Wat zullen voor hem de gevolgen zijn, 
als er een faillissement ontstaat? Wij weten hoeveel tijd cr 
verloopt, wanneer de zaak dan voor dc rechtbank behandeld 
moet worden. 

Het opheffen der verplichting om tekortkomingen van den 
aannemer bij deurwaarders-exploit te constateeren, wordt meer 
als eene verheffing van den aannemer beschouwd, terwijl de 
Staat, door zoo te handelen, blijk geeft in zijn beöedigde 
ambtenaren vertrouwen tc stellen. Was het exploit van con
tractanten onderling even geldig, dan zou dat van den deur
waarder kunnen gemist worden, maar dat gaat niet. De Staat 
kan dat recht niet geven, omdat hij begrijpt dat zijn perso
neel, om door anderen geacht te worden, in de eerste plaats 
aanspraak moet kunnen maken op zijn vertrouwen en zijne 
achting, waardoor de energie van den ambtenaar levendig 
gehouden wordt. Welke zou de positie van de Directie zijn, 
als zij lijdelijk tekortkomingen van den aannemer moest aan
zien en slechts per exploit kracht kon uitoefenen? 

In dc nu volgende uitvoerige discussie zegt een lid den 
indruk te hebben ontvangen, dat al die opheffingen hoofdzakelijk 
moeten dienen om het den Staat en zijn ambtenaars zoo ge
makkelijk mogelijk te maken en eerstgenoemde de gevolgen 
van alle quacstien te doen ontloopen. Dit is wel gemakkelijk, 
maar is het recht? Mag een Minister bij de Wet vastgestelde 
bepalingen, als niet geschreven beschouwen? Hij betwijfelt 
dit ten zeerste. De Staat moet niet schromen rechtvaardig 
te zijn cn kracht genoeg in zichzelf bezitten om het te kunnen zijn. 

Een ander lid acht den Minister gerechtigd aldus tc handelen. 
Hi j , die het voorschrift geeft, heeft ook de macht daarvan 
af te wijken. Deze stelling wordt krachtig tegengesproken. In 
de verdere discussie, die in hoofdzaak over het al of niet aan
zeggen per exploit loopt, komen geen nieuwe gezichtspunten 
voor. Ten slotte doet de eerste spreker opmerken , dat men dit 
onderwerp van twee zijden kan beschouwen. Uit dat van recht 
en uit dat van opportuniteit. Stelt men zich op het eerste 
standpunt, dan moeten al de hierop betrekkelijke bepalingen 
worden afgekeurd. Maar geschiedt dit , dan is spreker met den 
steller der memorie ten zeerste overtuigd, dat een zee van 
tiuaesticn cn vraagpunten zullen ontstaan, die slechts ten na-
dcele van het werk kunnen uitloopen. Is tusschen deze twee 
uitersten-een modus vivendi te vinden? Spreker weet er geen. 

P U N T A 2. De aannemer wordt niet aansprakelijk gesteld 
voor schaden, ontstaan uit fouten of onvolledigheden in de 
plans, voorgeschreven materialen of gebruik daarvan, wan
neer deze plans niet door hemzelf zijn ingeleverd. 

Dc heer Nieuwenhuis is van meening, dat deze aansprakelijk
heid in geen opzicht te verdedigen is, daar hierdoor de ver
antwoordelijkheid van den ontwerper voor zijn werk zou ver-
vallen. De aannemer is geen competent hcoordeelaar en niet 

1 ) U i l adres werd op bladz. 43 van den loopenden jaargang opge
nomen. 
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geroepen de klove tusschen goede uitvoering cn bestaanbaar
heid tc overbruggen: hem wordt daarvoor ook te weinig tijd 
gegund; hij is alleen tot de beschouwing der financiëele zijde 
geroepen. Ieder zij voor zijn eigen werk verantwoordelijk. 

De steller der memorie neemt aan, dat door de aannemers 
veel schade geleden wordt door onvolledigheid van plans en 
bestekken, doch beweert, dat zulks even dikwijls ten nadeele 
van het werk komt. 

Wordt de aansprakelijkheid, zooals die in het ie gedeelte 
van s 44- vermeld is, niet toegepast, hoe zal men het dan 
maken ais b. v. is aanbesteed het op diepte brengen van eene 
rivier of het uitbrengen van een krib? Tot wanneer zou de 
Staat, die tot de gunning de risico op zich neemt, dan de 
zorgen daarvoor dragen? 

De Staat en zijn ambtenaren gelasten nooit iets, waarvan zij 
de risico niet dragen. Veel, wat van verkeerd voorgeschreven 
construction wordt verhaald, is bezijden de waarheid. En waar 
werkelijk veel risico is, besteedt de Staat per eenheid aan. De 
A . V, schrijven niets voor, strijdig met de waardigheid van den 
Staat, doch zij brengen dc gelegenheid voor geschil tot een 
minimum. 

Is voor de practijk een andere uitvoerbare methode te vin
den , dan zou die succes hebben; maar zeker is het, dat elke 
wijziging de duizenden, nu voor risico bestemd, in milliocnen 
zou veranderen. 

J 463 eischt van den aannemer niets meer dan een nauw
gezette studie van het bestek. Verder dan tot drukfouten, 
strekt zich zijne verantwoordelijkheid niet uit. Staan de ge
vallen van voor- en nadeel niet gelijk? Was het voor een 
aannemer niet meer noodig de bestekken met de teekeningen 
te vergelijken, van welk gehalte zouden zij dan worden? Men 
leze § 466 onpartijdig, en alle schijn van onachtzaamheid ver
dwijnt. De aannemer heeft niets van de wijze van samenstel
ling voor zijne rekening, welde zorg, dat de samenstelling goed 
bewerkt wordt. Heeft er verandering plaats, dan moet die 
verrekend worden. 

In de nu volgende discussie wordt gereleveerd, dat het voor 
den aannemer onmogelijk is zich in korten tijd in bestek en tce 
kening zoodanig in te werken, dat hij alle, soms belangrijke, 
fouten kan ontdekken. Een bestek wordt geacht zoo nauw
keurig en uitvoerig mogelijk tc zijn, zoodat de aannemer niet 
alleen weet wat en hoeveel hij leveren moet. maar ook het hoe 

moet duidelijk aangegeven zijn. Zijn teekeningen en bestekken 
op die wijze ingericht, dan kunnen slechts kleine, niet noemens
waardige zaken voorkomen, die geen aannemer zal weigeren 
zonder bijbetaling te leveren; zijn de bestedingsstukken van 
dien aard, dan zouden alle Algemeene Voorschriften, van den 
aard als de onderwerpelijke. veilig gemist kunnen worden. Hoe 
ver somtijds die onnauwkeurigheden kunnen gaan, wordt door 
een paar sprekers door voorbeelden van tamelijk recente dag-
teekening aangetoond. Deze bepalingen der A. V. vinden 
overigens weinig meerdere ondersteuning Een lid oppert het 
denkbeeld dat voor vergeten zaken in de bestekken een zekere 
som als risico voor den aannemer zou worden gesteld. Is die 
overschreden, dan zou het meerdere bijbetaald moeten worden. 

PUNT A 3 . De aannemer wordt ontheven van verant
woordelijkheid voor schaden, toegebracht door oorzaken, die 

tnenschclijkerwijze niet in zijne handen liggen. 

De heer Nieuwenhuis zegt: Alle schade bij nieuwe werken 
komen ten laste van den aannemer, dijkvallen alleen uitge
zonderd. Stormvloeden, ijsgang, storm, hagelslag enz. met 
hunne uitwerkselen komen voor zijne rekening. Tegen brand 
en hagel kan hij zich verzekeren, maar al het overige is toeval 
of loterijspel en geheel buiten zijn macht. De aannemer moet 
daartegen zichzelf assureeren in den vorm eener premie, die 
hij naar eigen inzicht regelt. Hebben er geen ongelukken 

Slaats, dan is dit in zijn voordeel; ontstaan die wel. dan lijdt 
ij schade. Dit stelsel moge voor aanbesteders en Directie 

aangenaam zijn, maar het slot i s , dat de Staat voor ieder 
werk een te hooge premie betaalt. Staat en aannemer zijn bei
den dupe. 

De memorie stelt bij § 4 4 3 de vraag of, door het geven van 
schadeloosstelling, het oponthoud niet in de hand zou gewerkt 
worden? kan iemand de voorgewende schade berekenen en zal 
dat punt geen verschillen doen ontstaan? 

Bij ij 4 4 5 . Wie zal beslissen of iets onvoorzien is; de een 
voorziet niets, de ander veel. Wie zal de prijs der vergoeding 
bepalen? Is het niet verkeerd de zorg van den aannemer weg 
te nemen en zal de voorgestelde verandering niet tot misbruiken 
aanleiding geven? 

Bij S 446- Waarom heeft de Gemeente Rotterdam deze | ver
scherpt? Zou de ondervinding hier niet geleerd hebben ? Vele 
aannemers willen geen werk, waarin geen risico zit. 

Bij S 4 5 3 - Wie kan alles beschrijven? Moet de aannemer 
niet voor zijn personeel, voor bedrog, enz. verantwoordelijk 
zijn? Als de Directie daartegen moet waken, wordt zij po
litieagent. Wie is verantwoordelijk, als de aannemer de uit
voering van zijn werk aan onderbazen overlaat? Het is niet 
mogelijk daarnaar en naar onderaannemers en contractanten te 
onderzoeken. Ligt de verantwoordelijkheid van en voor dat 
alles bij de Directie, dan wordt de aannemer een strooman. 

Alle deze bepalingen zijn gebiedend noodzakelijk cn, evenals 
bij de overige, zou verandering slechts schade geven. 

Dit punt geeft tot minder discussie aanleiding. Een spreker 
noemt als voorbeeld een door storm ontstane schade, die den 
aannemer veel geld heeft gekost en waarvoor hem elke schade
vergoeding is geweigerd, hoewel in een vroeger soortgelijk 
geval, doch onder een ander Departement van Algemeen 
Bestuur, volledige schadeloosstelling is verleend. Spreker acht 
deze bepaling in de A. V niet te verdedigen en gelooft, dat 
de Staat financieel zou gebaat worden, wanneer hij alle uit 
storm en dergelijkcn voortgekomen schade voor zijne reke
ning nam. Nu moet de aannemer altijd een risicopost stel
len, die waarschijnlijk in betrekkelijk weinig gevallen benoo-
digd is; neemt dc Staat echter die risico voor zijne rekening, 
dan behoeft dat niet meer en de Staat geniet de voordeelen 
daarvan. 

P U N T A 4. De eindbeslissing bij geschillen worde niet ge

legd in dc hand van ccn der partijen alleen, zooals feitelijk 

bij het beroep op den Minister het geval is. 

De heer Nieuwenhuis zegt: dat bij geschillen de Directie 
beslist, behoudens beroep op den Minister, kan onbillijk zijn. 
De Minister zal niet licht eene commissie van onderzoek be
noemen, maar hoort gewoonlijk den betrokken ambtenaar zelf. 
Geldelijk voordeel behoeft niet ter sprake te komen (dat bij 
den aannemer wel het geval is), maar gekrenkte trots, zucht 
tot bedekken of vergoelijken van begane fouten, ook van onder
geschikt personeel, als anderszins, kan licht tot scheeve of 
eenzijdige voorstellingen leiden, waardoor een beslissing ten 
nadeele des aannemers mogelijk wordt. Eene verandering zoo
danig, dat Staat en aannemer als gelijke partijen tegenover 
elkander staan , is ook hier billijk. 

Volgens de memorie is het volkomen waar, dat een der 
partijen beslist, maar even waar is het, dat niemand beter 
dan een Minister recht kan spreken. Hij toch zal niet minder 
rechtvaardig zijn dan een rechter , maar, zegt men, de Mi
nister wordt eenzijdig voorgelicht, de 1 echter niet De aanne
mer zendt toch ook zijn gemotiveerde bezwaren in en die wor
den evenmin ter zijde gelegd als die van den ambtenaar. Welk 
belang zou een Minister erbij hebben, daar het slechts een 
geldquaestie is, die hem persoonlijk niet aangaat, en die 
kleiner wordt naar gelang het bestek beter is. 

Stel, dat wij arbiters nemen, zijn die dan onpartijdig? De 
wetenschap, dat een aannemer weinig vermag tegen den Staat 
en dat hem groote schade wacht, als hij in het ongelijk wordt 
gesteld, terwijl dit den Staat niet deert, zal grooten invloed 
uitoefenen. De aannemer kiest natuurlijk een confrater, te
genover wien hij misschien morgen in omgekeerde verhouding 
staat en de arbiter, door de 1 lirectie geroepen, behoett slechts in 
een zwak oogenblik . . . . Waar is dan het recht? En de recht
spraak van den rechter? wordt door hem onvoorwaardelijk 
recht gesproken? Hoe vaak weet een knap advocaat de zaken 
zoo voor te stellen, dat er niets overblijft of gebrek aan be
wijs geconstateerd moet worden. 

liij rechtspraak dient elk bestek door een rechtsgeleerde 
bestudeerd te worden, moet elk verschil door minstens twee 
getuigen geconstateerd zijn; elke order in hun bijzijn behan
deld worden: deurwaarders-exploit is onvermijdelijk evenals 
rechtskennis van den bouwkundige. Hoeveel oponthoud en 
gehaspel zal dat geven. Door het vergeten van een formaliteit 
schiet de Directie tekort. En welke zullen de gevolgen zijn? 
waar blijft de goede harmonie en het voordeel van den aan
nemer ? Hoe zal het gaan als verschil ontstaat, waar oogen-
blikkelijk gehandeld moet worden? Hoe, als de Directie bij 
de uitvoering een onrechtmatigheid ziet en slechts per exploit 
tot verandering kan sommeeren? Zulk een rechtspraak is on
zinnig. 

Rechtspraak door arbiters? Hoe dikwijls zou die noodig zijn, 
waar zou men die altijd vinden? Men zou er een corps arbi
ters op na moeten houden, en hun reis-en verblijfkosten, enz. 
moeten betalen. Veel der bovengenoemde bezwaren bestaan 
ook hier. Men neme de proef en het zal blijken, dat het 
oude stelsel het beste is en waarom? 

De aannemer is dan evengoed in de gelegenheid mondeling 
en schriftelijk zijn beweerd onrecht aan bevoegd oordeel te 
onderwerpen; bij geschillen van belang wordt eene commissie 
van onderzoek benoemd, even onpartijdig als arbiters. Consi
deratie van den Minister met een ambtenaar is bijna te ongerijmd 
om verondersteld te worden, want het is zeker, dat die 
ambtenaar, als onbruikbaar, zal worden verwijderd. De D i 
rectie heeft tegenover het publiek er belang bij onpartijdig te 
oordeclen en bij goede bestekken zullen slechts zeer onderge
schikte geschillen kunnen ontstaan. De aannemer kan later 
nog in beroep komen, terwijl in geval van oogenblikkelijk 
handelen geen oponthoud plaatsvindt. 

De toestand van lastgever en lastvolvoerder verwerpt allen 
schijn van gelijke berechtigdheid; hieruit zou voortvloeien te
genspraak, oponthoud, enz. De Directie staat alleen tegen
over allen en alles, en kan zich onmogelijk staande houden, 
als zij niet eenige overmacht heeft. Een Directie, die niet kan 
beslissen, is feitelijk machteloos. Het gezag moet bij één 
man berusten. De aannemers, die betalen, hebben den hefboom 
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der Maatschappij in handen en bij gelijke berechtigdheid alle 
voordeelen aan hunne zijde. Thans, nu de aannemers aan on
der-aannemers uitbesteden cn feitelijk geen kozijn in daggeld 
wordt gemaakt, moet de macht der Directie wel vergroot, 
niet verkleind worden. Men maakt slechts tegen onwilligen 
van zijn macht gebruik cn de Directie heeft er geen belang 
bij onbillijk tc zijn. 

Dit punt wordt uitvoerig besproken. Er verhieven zich stem
men tegen de uitspraak door één persoon. Gewone arbiters 
werden niet raadzaam geacht, maar eene Staatscommissie, een 
College van experts. Het werd ook onbillijk gevonden, dat 
borgen opgeroepen werden, vóór de aannemers daarvan iets 
wisten. De laatstgenoemden moesten vooraf ermede in kennis 
gesteld worden. Er werd ook aangevoerd, dat de uitspraak 
van den Minister evengoed was als die van den rechter, het
geen weersproken werd, omdat de Minister steeds alleen recht 
spreekt en dc rechter niet. Hooger beroep dan bij den Minister 
werd zeer aanbevelenswaardig geoordeeld. 

Daar de gewone tijd van vergaderen reeds ver overschreden 
was, werd voorgesteld de discussion te verdagen en eene com
missie te benoemen om deze zaak verder te behandelen; de 
commissie kon dan gebruik maken van het nu gesprokene. 
Dit voorstel werd aangenomen en eene commissie van vijf 
leden benoemd. 

Vergadering van 18 Maart 1886. 

Onder de mededeelingen van het Bestuur behoort deze, dat 
de eerste uitkomsten der werkzaamheden van de Commissie 
voor het plaatwerk ingekomen en ter kennisneming tentoon
gesteld zijn. 

Het gemeenschappelijk uitstapje naar Gouda wordt vastge
steld op 8 Apr i l a. s. Het bepalen van den dag voor het prac-
tisch waterpassen wordt aan den leider daarvan, den heer Bos-
huijer, overgelaten 

De heer G. J. Morre, van Delft, gaat over tot de verklaring 
van een diagram ter bepaling der zwaarte van vrijliggende 
houten balken, waarvan eenige exemplaren worden rondgedeeld. 

Spreker vangt aan met te verklaren, wat men onder een 
diagram verstaat. Ten opzichte van het nu te behandelen on
derwerp kan het genoemd worden een aanschouwelijk beeld 
der uitkomsten van formulen. 

Het diagram is gebaseerd op de hyperbool, dat spreker 
uitvoerig aantoont, onder vermelding van de verschillende 
eigenschappen dezer lijn, waarna hij de wijze, waarop het is 
samengesteld, vermeldt. Hierna wordt het gebruik voor de 
verschillende gevallen aangetoond en ten slotte aangegeven 
op welke wijze van het diagram, ook voor andere gegevens, 
gebruikgemaakt kan worden. 

De vergadering sluit zich onder toejuiching aan bij de woor
den van dank, die den spreker door den Voorzitter worden 
toegesproken. 

Met een korte herinnering aan de werkzaamheden, gedu
rende het eerste werkseizoen der Vereeniging verricht en een 
woord van opwekking voor hel volgende, sluit de Voorzitter 
deze laatste vergadering, die door 3 7 leden werd bijgewoond. 

VARIA. 
De nadcclige werking van paddenstoelen op hout. Ge

durende de laatste tientallen van jaren heeft men in 
verschillende Duitsche steden een sterke voortplanting 
van paddenstoelen kunnen waarnemen op plaatsen, waar 
zij vroeger ontbraken. Ook in Breslau was dit het ge
val. Het kwam vreemd voor, dat de oudste gebouwen 
gespaard bleven, terwijl daarentegen ternauwernood 
voltooide huizen er hevig van te lijden hadden. 

De heer Poleck vond hierin aanleiding tot een on
derzoek naar de scheikundige samenstelling van het 
voedsel, waaraan de paddenstoelen behoefte hebben. 
Hetgeen hij hierbij waargenomen heeft, is niet alleen 
voor den beoefenaar der natuurwetenschap, maar ook 
voor den bouwkundige van groot belang. 

Welk voedsel een plant noodig heeft, leidt men af 
uit den aard der stoffen, waaruit zij op verschillende 
tijdperken van haar leven bestaat. Men droogt de 
plantendeelen, verbrandt de droge stof en bepaalt de 
scheikundige samenstelling der asch. 

Zoo ging ook Poleck met de verschillende deelen 
der paddenstoelen te werk; het gehalte aan water be
droeg 48 a 68,4 "/o, terwijl de asch voor verreweg het 
grootste gedeelte, namelijk 75"/n. u i ' kaliumphosphaat 
bestond en ook rijk aan stikstofhoudende bestanddee-
len was. De nadeelige werking der paddenstoelen op 
het hout werd hierdoor ten volle verklaard; immers, 

als bladgroenvrije plant, moet dc paddenstoel deze dee
len geheel onttrekken aan het hout, waarop hij leeft. 

Poleck vond verder gelegenheid van een stuk hout, 
dat van binnen aangetast, maar van buiten onge
deerd was, het verlies aan stof rechtstreeks te bepa
len. Het binnenste hout had meer dan de helft aan 
gewicht verloren. 

De wijze, waarop de bepaalde paddenstoel (Merulius 
lacrymans) op het hout werkt, kan men zich als volgt 
voorstellen. In de eerste plaats onttrekt hij aan het 
hout dc minerale stoffen, die voor den groei noodig 
zijn; daardoor wordt het hout veel losser cn meer vat
baar voor verder vergaan. Tengevolge van zijn groot 
gehalte aan stikstof, vetten, phosphorzuur en kalium, 
en van zijn snellen groei, gepaard aan de betrek
kelijke armoede van het dennenhout aan genoemde 
bestanddeelen, vernielt een paddenstoel veel hout. Hoe 
rijker dit laatste aan de gewenschte voedingsstoffen is, 
des te geschikter woonplaats levert het aan den pad
denstoel , wanneer het zich op vochtige en weinig ver
lichte plaatsen bevindt. Het voorjaarshout bevat 5 
maal zooveel kalium en 8 maal zooveel phosphorzuur 
als het winterhout; wordt dit voorjaarshout geveld en 
als timmerhout gebruikt, dan zullen daarop de sporen 
van paddenstoelen zich weldra spoedig ontwikkelen. 

Door opzettelijk daartoe genomen proeven werd het 
bewijs geleverd, dat het gedurende den zomer en het 
voorjaar gevelde hout voor dc paddenstoelen een ge
schikter kweekplaats is, dan het hout, hetwelk gedu
rende den winter geveld was en in vroegere tijden 
meer dan thans gebruikt werd. 

In Apr i l 1884 werden sporen van paddenstoelen uit
gezaaid op stukken hout van beiderlei soorten, die zich 
overigens in dezelfde omstandigheden bevonden. Het 
in den winter gevelde hout was in Februari 1885 niet 
in het minst veranderd, terwijl de paddenstoelen door 
het in Apr i l gevelde hout voortgewoekerd waren en in 
alle trappen van ontwikkeling aangetroffen werden. 

{Der Naturforscher.) 

I N G E Z O N D E N . 

K U N S T P E R K I L O G R A M . 

Onder de berichten, in het laatste nommer van De 
Opmerker geplaatst, werd onze aandacht getrokken 
door dat, waarin vermeld wordt, hoe Delftsche studen
ten , als blijk van hoogachting aan hun oud-leermeester 
Bosscha, een buste vanHuygens, door een Italiaansch 
beeldhouwer vervaardigd, en 'wegende 585 kilogram, 
hebben aangeboden. 

Velen zullen bij het lezen van dit bericht, evenals 
wij, een zeker gevoel van teleurstelling niet hebben 
kunnen onderdrukken. Waarom toch hebben Neder
landsche studenten een Italiaansch beeldhouwer de 
vervaardiging van hun huldeblijk opgedragen? Wij 
hebben immers tegenwoordig in ons eigen land eenige 
talentvolle mannen, aan wie zeker het vervaardigen 
der buste niet slechts zeer welkom geweest zou zijn, 
doch die zich tevens op zeker bevredigende wijze van 
die taak gekweten zouden hebben. Mannen als Van 
den Bossche, Teixeira en Van Hove, om van anderen 
niet te spreken, kan men toch wel tot een dergelijk 
werk in staat achten. 

Ook de mededeeling, dat de buste 585 kilogram 
weegt, deed ons vreemd opzien. Was er van dat 
kunstwerk dan niets anders te zeggen ? Wij willen aan
nemen, dat deze gewichtsberekening is uitgegaan van 
een ingenieur, doch ook dan nog doet het ons leed, 
dat een leerling van een inrichting als de Delftsche 
school, waar een Gugel, een Lecomte zoozeer voor 
het schoone ijveren, zoo weinig kunstzin toonde te be-
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zitten. Wie heeft zich ooit bekommerd om het juiste 
gewicht van de Venus vanMi lo , of van den Laocoon ? 

Zeker is het treurig, zoo weinig waardeering van een 
kunstwerk bij ontwikkelde jongelieden, als de aan
bieders van het huldeblijk waarschijnlijk zijn, te mogen 
waarnemen. D I X I . 

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

A F D E E L I N G A R N H E M . 

Vergadering van 17 Maart 1886. 

Na opening der vergadering door den Vice-voor
zitter , worden de notulen gelezen en goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van de Vereeniging Arti 
et Industriae te 's Gravenhage, in zake het plan voor 
een te houden vaktentoonstelling, met verzoek om in-
dustriëelen alhier tot medewerking aan te sporen. 

De bibliotheek is verrijkt met de volgende werken, 
als: vervolg van de Emulation; 3de deelKügler Goth. 
BaukUHSt, Jacob. Burckhardt, Gcscltielite der Renaissance; 
vervolg van de Ned. Bibliographic; Allgcmeiiic Biblio
graphic; en, ter kennismaking, Dc Ambachtsman. 

Hierna wordt het jaarlijksch verslag door den Secre
taris gelezen en, onder dankbetuiging voor de door hem 
bewezen diensten, goedgekeurd. 

Een der leden zal in de volgende vergadering eene 
lezing over rioolstelsels houden, in verband met de in 
de vraagbus gevonden vraag over het gebruik van 
Portland-cement bij duikers en riolen. 

Daarna gaf de heer Persijn een fraaie kunstbeschou
wing , bestaande in : 

Rafacls I.oggicn int Vatican zit Rom. 
Die fresco Bi/der int Kronungssaal zu Aachen. 
Der Decorative Ausban von Ab. Kimbel, 
waarvoor de Voorzitter hem uit naam der aanwezige 

leden dankte. 

A F D E E L I N G A M S T E R D A M . 

Vcrgadciiitg van Vrijdag 19 Maart 1886. 

De Voorzitter opent de vergadering, waarna door 
den Secretaris de notulen der vorige vergadering wor
den gelezen en onveranderd goedgekeurd. De Voor
zitter doet mededeeling van een schrijven van de Vereeni
ging Arti et Industriae te 's Gravenhage waarin die Vereeni
ging medewerking en steun verzoekt voor de door haar te 
houden tentoonstelling van voorwerpen op het gebied 
van kunstindustrie. 

De Voorzitter verzoekt den leden, ieder voor zooveel 
dit mogelijk is, dien steun wel te willen verleenen. 

Voorts deelt hij nog mede, dat op de prijsvraag van 
een ontwerp voor een Raadhuis vijf ontwerpen zijn in
gekomen , die naar de Jury zullen gezonden worden. 

De heer J . de Haan verkrijgt nu het woord om zijne 
aangekondigde bijdrage te houden. Spreker had tot 
onderwerp gekozen „Ik". Niet zijn ik, doch het Ik, dat 
allen, alles, de geheele maatschappij beheerscht, behan
delt spreker; hij begint met de jeugd, wanneer die een 
vakkeuze zal moeten doen en dan tot het resultaat 
komt, dat architect te zijn het beste is; daarna gaat 
spreker de geleidelijke ontwikkeling van den adspirant-
architect na en teekent in levendige kleuren het lief 
en leed van den bouwmeester en zijnen werkkring, 
schetst het nut van vakvereenigingen, het goed uit
schrijven van prijsvragen, het standpunt waarop de 
kunstenaar zich moet plaatsen en in alles zijn Ik moet 
weergeven als het eenige cachet, dat de werken zelfs 
tot den minst ontwikkelden leek doet spreken; hij geeft 
voorts eenige behartigenswaardige wenken om nietklaafs te 
kopieëren , doch te scheppen. Door spreker wordt nog 
gewezen op de zorg, die de bouwmeester moet hebben 
voor zijne bestekken en begrootingen, door die niet 
vaag , onbeduidend en onvolledig te maken , doch dui
delijk en in de kleinste bijzonderheden omschreven. 
Ten slotte eindigt spreker zijne geestige bijdrage met 
een wensch in poëzie voor den bloei van de Maat
schappij en hare Afdcelingen. 

De Vootzitter dankt in welgekozen bewoordingen 
den geachten spreker voor zijne bijdrage, waarin de 
leden met een daverend applaudissement instemmen. 

De heer Bilker vertoont een plaatwerk van werken van 
Viollet-le-Duc, dat met belangstelling bezichtigd wordt. 
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering 
gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R Ï C W Ë N " 
'SGRAVENHAGE. Door Z. M. is de heer J. 't Hooft, scheeps

bouwkundig en werktuigkundig ingenieur, met 1 Apr i l a. s. 
benoemd tot adspirant-ingenieur der Marine. 

— Toen de Dinsdag j l . gehouden zitting met gesloten deuren 
afgeloopen en de openbare bijeenkomst heropend werd, deelde 
de burgemeester mede, dat door den Gemeenteraad— na kennis 
genomen te hebben van de missive van Jhr. Hora Siccama, 
waarin hij zijne concessie-aanvrage voor den aanleg van eene 
haven te Scheveningen terugneemt, — in eene eerstvolgende 
vergadering een adres aan Z. M . den Koning zal worden op
gesteld, met verzoek eene Commissie saam te stellen, belast 
met een onderzoek naar de mogelijkheid, kosten en wijze van 
uitvoering van den aanleg eener zeehaven te Scheveningen. 

A M S T E R D A M . Aandeelhouders der In

ternationale A'unstvei> ccniging alhier heb
ben tot directeur benoemd de heer M . E. 
Shavannes, uit Leiden, in plaats van den 
heer E. Rittner lïos, die zijn ontslag had 
aangevraagd. Dezen werd door den Pre
sident . uit naam van de vergadering, dank-
betuigd voor zijn goede diensten in zake 
de financiëele belangen van de vereeni
ging. 

— Volgens het verslag van de Amster-
damsche Omnibus-maatschappij over 1SS5 
werden 170, tramwagens gebruikt, bestond 
het vaste personeel uit 642 personen en 
waren gemiddeld 574 paarden aanwezig, 
die aan voeding en ligging 96 cent per 
paard en per dag gekost hebben. Aan dc 
gemeente wordt voor haar aandeel in dc 
opbrengst / '62,460.51 5 en voor onderhoud 
der bestrating tusschen de rails ƒ16,295.31^ 
uitgekeerd. Het dividend beloopt 8*/, ° ; U. 

ROTTERDAM. Uit het jaarverslag van 
het Esthetisch genootschap blijkt, dat het 
aantal leden bedraagt 535 nl. 419 gewone, 
106 werkende en 10 buitengewone leden. 
De rekening sluit met een klein batig saldo 
in kas. 

Ter viering van het tienjarig bestaan 
van het genootschap zal getracht worden 
geldelijke bijdragen der leden tc verzamelen. 

GRONINGEN. Tot aanvulling van het in 
»De Opmerker" van 13 dezer opgenomen 
bericht inzake de antwoorden, ingekomen 
op de door de Vereeniging tot bevordering 
der Houwkunst uitgeschreven prijsvraag 
van een diploma, dient, dat niet acht 

maar negen antwoorden zijn ingezonden. 
Het niet genoemde ontwerp draagt het 

motto Decorum. 

V E N I . O O . Uit de voordracht voor direc
teur der stedelijke gasfabriek, bestaande 
uit dc heeren: Van Rossem-Duchatel, ci
viel-ingenieur, tevens volontair aan de 
gasfabriek te Leiden; J. van Dijk, di
recteur aan de gasfabriek te Waalwijk, 
en L. Zijlstra. onder-directeur aan de ste
delijke gasfabriek te Utrecht, is de eerst
genoemde door den Gemeenteraad met 
algemeene stemmen gekozen. 

D E V E N T E R . De onderhandelingen voor 
het oprichten van eene particuliere am
bachtsschool alhier zijn zoover gevorderd, 
dat de totstandkoming verzekerd is. 

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

koninklijke Ncdcrlaiidsclie 
DflADWPP \II1JJ| 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag den 1 April 1886, des namid

dags ten 2 ure, zal ten kantore der Maat
schappij te Apelloora worden aanbesteed: 

B e * t e l t I N " , i s . 
Het l everen , inkepen en bere iden 

met ch loorz ink van grenenhou
ten dwarsl iggers . 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving, volgens Art. 11 van het bestek. 

Het bestek ligt ter inzage ten kantore der 
Maatschappij te Apeldoorn en is daar tegen 
betaling van ƒ 11.50 te bekomen, tegen over
making van welk bedrag het bestek franco 
wordt toegezonden. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Hoofdingenieur-Directeur K. H . V A N HRE-
DERODE te Apeldoorn. 

De Commissie van Beheer. 
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Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 6 J " April 1886, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der .Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 

van: 
Bestek N " . -138. 

H e t m a k e n v a n eene Wachte rs 
w o n i n g bij K M . 1 ' " tusschen 
B r e d a en G i l zo E i j e n , ten be
hoeve v a n den spoorweg van 
T i l b u r g naar B r e d a . 

R a m i n g / 2440.—. 
De besteding geschiedt volgens ij i\) van 

het Bestek. 
Het Bestek ligt van den ]'.)d n Maart 

1880 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur H . E . 11EUNKE te 
Breda en is op franco jianvraag aan ge
noemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan liet Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den 80"" Maart lSSii, ten 1(1.30 ure des 
voormiddags. 

Utrecht, den IS*'» Maart 188G. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 6' » April 1886, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maat&cliappjj tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te' Utrecht, 

van: 
Bestek No. 430. 

H e t maken en s te l len van Afras
ter ingen met bi jkomende wer
k e n voor het gedeelte Kesteren-
Beesd van den spoorweg van 
E i s t naar Dordrecht . 

R a m i n g / 8350.—. 
De besteding geschiedt volgens !j 21 van 

het Bestek. 
Het Bestek ligt van den 19*" Maart 1S8G 

ter lezing aan het Centraal bureau bjj de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur F. SASSEN te Xijmegen en 
is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van f 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 31"" Haart 1S80, ten 12 ure des 
middags, aanvangende te Tiel. 

Utrecht, den lSd™ Maart 1880. 

DE LINT & Cie. 
Itotli rtlitm. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V H i L E R O Y & B O C H , 

B O C H F R È R E S . 
M U T T O N H O L L L N S & Cie . 

Trot toir-IJzers teen en Cementtegels. 
Groote voorraden. 

Wordt in koop gevraagd Afbee ld ingen 
v a n oude bestaande G e b o u w e n , uit
gegeven door de Muatschappjj tot Bevorde
ring der Bouwkunst, liefst compleet. Men 
verzoekt prijsopgave onder letter K aan het 
Bureau van Ue Opmerker. 

Aanbesteding. 
Op Dinsdag den 23 Maart 1886 des n in. ten 

2 ure in het Hotel H E G O U I I E N L E E U W door 
het Algemeen Burgerljjk Armbestuur: het 
St. Gatharincis Gasthuis en Weezcnfonds te 
Grace. 

H e t s lechten v a n een gedeelte de r 
voormalige Ves t ing , gelegen tus
schen de Brugstraat , Pege lb rug 
en de Bui tengracht . 

Te verwerken grond ongeveer 100000 M*. 
Breekwerk ., 5750 „ 

en het maken van K u n s t w e r k e n 
als v i e r steenen Bruggen , twee 
S lu izen en een R i o o l . 

Bestek en teekeningen liggen van af 10 
Maart t.:r inzage in voornoemd Hotel en zijn 
aldaar verkrijgbaar, zoolang de voorraad 
strekt, het bestek a ƒ 1.— en de drie tee
keningen a ƒ 3 . — per stel. 

Aanwjjzing op liet terrein Maandag 22 en 
Dinsdag 28 Maart van 0 tot \2 ure. door 
den Architect C. A. V A N L I T H te Grace. 

lie Rentmeester. lie President, 

J . W . L U Y C K X . W. F R I E S E N . 

T E K O O P . 
Uit de hand te koop dr ie solil'dl» 

Dl rec t i ekee ten , staande bij den 
nieuwgebouwden SCHOUWBURG aan de 
Aert van Nesstraat te Rotterdam, 

£en groot 8 x 9 Meter bevattende: | 
Gang, ruim Teekenlocaal en Architecten 
en Opzigterskatuer. 

Een groot 6,50 X 11 Meter bevat
tende: (iang en Kantoor met twee 
Bergplaatsjes en Portierswoning. 

Een groot 4,00 X 8,40 Meter be
staande uit Portaal en twee Vertrekken. 

Allen met kanten en verdere gemak
ken ingericht, gemakkelijk verplaats
baar en tot vele doeleinden in te richten. 

Dagelijks te bezichtigen. en te be
vragen bij den aannemer .1. 11. V O S 
SENIOR. 

Gemeentewerken van Bergen-op-Zoom. 
A A N B E S T E D I N G . 

Op Maandag den 22-"" Maart 1886, des mid
dags ten 12 ure, zal door Burgemees te r 
en Wethoude r s van Bergen-op-Zoom, in 
bjjzjjn van den H o o f d i n g é n i e u r van den 
P r o v i n c i a l e n Waters taat van S'aordhra-

banl, worelen 
AANBESTEED: 

H e t onder prof i l brengen der Aarde -
baan van Bergen-op-Zoom naar 
Moers t ra ten , het daarna bestra
ten d ier baan met F e l u i k e i e n en 
het u i tvoeren van diverse daar
mede i n verband staande werk
zaamheden. 

Begroot ing / 5 2 4 0 3 , - . 
Deze aanbesteding zal geschieden bij en

kele inschrjjving. 
Het bestek en de teekeningen liggen ter 

inzage op het Raadhuis te- Bergenop-Z.oom, 
waar de bestekken tegen ƒ0.50 per exem
plaar te verkrijgen zijn. 

De aanwjjzing zal plaats hebben op Woens
dag den 1? Maart 1 SSfi des voormiddags ten 
10' t ure; samenkomst ten Raadhuize . 

.Naden: inlichtingen te bekomen ten kan
tore van den Architect R. H. C. V A N SO
MEREN te Bergen-op-Zoom. 

Bergen-op-Zoom. den 10 Maart 1886. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

A. .1. L. D E ROOCK. 
De Secretaris, 

L. M. MAGNÉE. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere «/of 
niet tropische producten: 

Hollende m rA|ianseereinle Stminveiikappni, 
GEBOUWEN in Scherphoek m un andere huijjiM, 

*•**»' i" ijzer tl ijzer M hout il steen. 
VAN DER LINDEN & C"., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

(;iilvaiiiNet>rliig' tip I. 

H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS n WEKkTlIEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond niet 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en liifwi, 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. 

BECKER & BUDDINGH. -
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

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 
v o o r I N G E N I E U R S . A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 
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Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

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

T E 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

T R A D E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 
V A N 

V A L D E TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorseh vloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Binks, Mout\lorren. 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-I'undeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of' bjj den Heer 
H . G. KNOOPS C . O Z N . , Beekstraat F. fi2, te Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

Bekroond 1 

D u s s e l d u i p 1880 
Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
Amsterdam 1 8 8 3 

JOH ANN ODORICO. Frankfort a/M. 

Bekroond: 
F r a n k f o r t a /M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

F A B R I E K VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
O p g r e r t e h t W 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

Als Vertegenwoordigers van de verschillende fabrieken recommandeeren wjj 

KÜRKSTEEN, 
het lichtste Bouwmateriaal dat er bestaat (ongeveer 7 maal 

u i tmun tend geschikt voor: 
lichter dan baksteen) en 

O P V U L L I N G V A N H O L L E M U R E N , 
Vervaardiging van droge Wanden, 

het beste Isoleer-middel voor Stoomketels, Stoompijpen, Daken e u . e u 

TROTTÖffiTEGELS 
en V L O E R S T E E N E N in verschillende Vormen, Kleuren en Afmetingen; 

sterkste en goedkoopste mate r iaa l , dat in den Handel is. 

R O L L U I K E N 
het 

IJ Z "EX 
van Staal en H o u t , 

E l EX KT S O 
zelfrollend en met drjjfwerk. 

U I P D E U - E 3NT. 

G E G O L F D I J Z E R B L I K 
voor DAKEN, BRUGGEN, DEKKEN enz. 

Complete IJzeren Daken en Gebouwen enz. 
E. & P. ROTTSIEPER, te Ronsdorf (Rijnpruisen). 

Referentiën bjj: de Hollandsche IJzeren Spoorwcg-Mjj.; Rotterdamsche Tramweg-Mjj.; 
de Heeren Architecten W. C. METZELAAR te 't-Hage, M. A. DE ZWART te Voorburg, 

3. SCHOTEL te Rotterdam, 3. A. VAN DER KLÖES te Delft, 3. C. V A N WIJK te 
Rotterdam, JACQUES 1,El.Ill te Haarlem, Stearinekaarsenfabriek Gouda, enz. enz. — — - — 
Agenten gevraagd. (EEREDIPLOMA TE AMSTERDAM 1883.) Men vrage Prospectus enz. | Gedrukt bjj 0. W. van der Wiel & O. , te Arnhem. 

V E R Z A M E L I N G 
VAX 

BEKROONDE ONTWERPEN, 
door de Leden van het genootschap 

„Architectura et A m i c i t i a " , 
gevestigd te AMSTERDAM. 

Het grootste debiet, aan „ D E B O U W 
M E E S T E R " ten deel gevallen, doet den 
Uitgever verineenen dat vele Inteekenaren 
er behing in zullen stellen ook de „ B E 
K R O O N D E O N T W E R P E N " aan te 
schaden, ten einde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be
zitten, daar de bovengenoemde „ V E R Z A 
M E L I N G " door i D E BOUWMEESTER" 
vervangen is en hiermede als het ware é é n 
geheel uitmaakt Hjj biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot de 
volgende prjjzen aan: 
in Iraaie Portefeuille in plaats van ƒ14.60 voor /'7. 
zonder de Portefeuille „ „ „ „ 1 2 . — „ „ 6 . 

Deze „ V e r z a m e l i n g " bestaat uit 36 
Platen in Photo-litbographie, die een aantal 
verschillende belangrijke ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten, en is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „ d e 
Bouwmeester" . 

Arnhem. De Uitgever P. GOUDA QUINT. 

PIIOTOLITIIOGRAPIHE, PIIOTOZIWRAPHIE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Pli»UH<liegru|ihie, 

bnzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor H l i s K u l n r » -

(mplile voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook var, Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne sterrol, pe-lm li lullig voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . T H I E M E . 

a . j . B A W a T c r 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en Wa te r l e id in 

gen, Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV". i£ÜO, 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

Magazijn van Teeken- en Bureaubehoeften 
voor BOUWEUNIIOBN. 

De Firma T h . J . D O B B E en Z O O N te 
U/recht, biedt, namens hare Principalen, aan: 

W A L T O N . A collection of problems in 
illustration oi this principles of theoretical 
Mechanics 18711, net gebonden (nieuw ƒ10.40) 
voor f8.— 

W E R N I C K E . I.ehrbuch der Mechanik, 
compleet '2 deelen 1873 (nieuw ƒ 8.25) voor 
ƒ 4 . 5 0 . 

B R E I J M A N N . Allgemeine Bau-Construc-
tionslehre 2 dln. compl. 4 Aufl. mettallooze 
fraaie platen, waarbij in kleuren, fraai ge
bonden (nieuw ƒ30.—) voor ƒ16.— 

M O L L I N G E R ' S B O U W S T I J L E N . Go-
thisch, Uijzantjjnseh, enz. enz. i deelen compl. 
tallooze platen met verklaring voor ƒ 6.50. 

B E R G H U I S . Handboek der Burgerlijke 
bouwkunde, met platen, geheel nieuw voor 
/ 2 . 5 0 . 
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Redacteur-Uitgever F. \V. V A X GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van hel V, eekblad en advertentiën: 

Bureau van De Opmerker, Ilriektmingenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Arehiteetnra et Amicitia JAN SPRINGER, 

C. II. POSTHUMUS MEVJKS en A. W. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betreilemle, te adresseeren aan den Heer 

C . B . P O S T H U M U S M E Y J E S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

T H . G. S T R E N G E R S , Oosierdoksluis, te Amsterdam. 

A.W.W., 
AIÏONNKMKNT /*2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit lied rag. Voor het buitenland 
ƒ 7.50 en Nederlandsch-Indië / 9.—, heiden hij vooruitbetaling. 

ADVERTENT]EN* ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 1 0 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

A F Z O N D E R L I J K E H O M M E R S , hij contante betaling ad 15 cent per stuk 
cn 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en hij den Hoofd-Correspondent J« >H. G . S T E M L F . R C Z N . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

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

l u . De 8 6 i s ' e vergadering zal plaatshebben op Woens
dag 31 Maart a. s., des avonds te 8 uren, in het Ame
rican Hotel. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Ballotage van voorgestelde leden; 
c. Bijdrage van den heer E . Damen: 
d. Kunstbeschouwing. 

2". Heeren Leden wordt herinnerd, dat de inleve
ring der ontwerpen op de 2' gewone prijsvraag moet 
geschieden vóór of op den 30*'" Maart e. k. 

3°. Den vervaardigers van de ontwerpen, ingezon
den op de prijsvraag van een titelblad voor De Bouw
meester, onder de motto's: Presto, Concours, Honoris-
causa en Raphael, wordt bericht, dat bij de inzending 
van het nieuwe, ook het eerste ontwerp moet gevoegd 
worden. 

4 0 . A l s buitenlid is toegetreden de heer Th. van 
Harderwijk, te Utrecht. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris , 

Th. G. Strengers. 

( A e t A . ) K U N S T I N D E H O O F D S T A D . 
Wie thans een bezoek brengt aan het Rijks-museum — 

waar hem, althans op werkdagen, geen dichte drom 
van meer of minder luidruchtige medebezoekers hin
deren zal — ontwaart met genoegen, dat men voor 
de wenken, reeds onmiddellijk na de openstelling van 
het gebouw door bevoegden geuit, niet geheel en al 
doof is gebleven. 

De Nachtivacht heeft men tot op den vloer laten 
zakken, en tevens aan de schilderij een kleine helling 
gegeven, waardoor de hinderlijke glimlichten verdwe
nen zijn. Zou men niet nog de koorden, waaraan het 
stuk bevestigd is, aan het oog des beschouwers kun
nen onttrekken ? 

De Staalmeesters hangen nog steeds in een niet zeer 
lichten hoek, half achter een kolom verscholen; toch 
heeft men ook hier een verbetering aangebracht door 
het wegnemen der sofa, vroeger onder de schilderij 

geplaatst. De beschouwer heeft nu althans geen hin
der meer van dc personen , die op de sofa plaatsnamen. 

Het Jodcnvcndcl van De Keyzer en de eerst daar
boven geplaatste schilderij van Moreelse zijn thans uit 
de eerezaal verdwenen, en terecht vervangen door de 
Schuttersmaaltijd van Van der Helst, die thans in het 
daartegenover geplaatst kolossaal doek van denzelfden 
meester een waardig pendant vindt. 

Ook zal men met genoegen opmerken , dat — dank zij 
de onvermoeide onderzoekingen van de heeren Bredius 
en Six -— tal van schilderijen met den naam van hare, 
totdusver onbekende, vervaardigers prijken. De ver
lichting van de eeregalerij en Rembrandtzaal is echter 
nog als vroeger. Schijnt het misschien onmogelijk 
hierin verbetering te brengen, zou men dan althans de 
sterk reflecteerende vloeren niet met donkere tapijten 
kunnen bedekken? 

In een der westelijke zalen, waar de moderne kunst 
gehuisvest is, werd deze week een buste van Charles 
Rochussen, door Bart van Hove in marmer gebeiteld, 
geplaatst. 

De gelijkenis valt slechts te roemen, doch ook hier 
blijkt weer, hoe het zelfs den talentvolsten kunstenaar 
onmogelijk is, om van onze hedendaagsche kleeding 
wat dragelijks te maken, als het een plastisch werk 
geldt. Ware een losse draperie als bekleeding gekozen, 
het effect zou verhoogd zijn geworden; de details van 
jas, overhemd en manchetten moeten voor den kun
stenaar zeker het meest vervelende gedeelte van zijn 
taak geweest zijn. De kop is zeer fraai gemodelleerd, 
doch onder het bovenlicht niet gunstig geplaatst. Bij 
zijdelingsche verlichting zouden de verdiensten nog 
meer in het oog springen. Het voetstuk heeft wel 
karakter, al zal menigeen de verdunning naar onderen 
uit een oogpunt van stabiliteit niet voldoen. 

De buste van Rochussen doet den beeldhouwer Van 
Hove eer aan. 

In het nieuwe atelier, dat de beeldhouwers Van den 
Bossche en Crevels op den huize Nicuwburg aan het 
Ververspad nabij den Amsteldijk betrokken hebben, 
zagen wij een model voor een Christusbeeld, bestemd 
voor de in aanbouw zijnde R. K . kerk aan de Prins-
Hendrikkade, in den vorigen jaargang van De Bouw
meester afgebeeld. 

Christus is, in zegenende houding, zittend voorgesteld 
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hoewel de kunstenaar natuurlijk niet te veel van het 
traditioneel type mocht afwijken, is hij er toch in ge
slaagd aan den kop een zeer persoonlijk cachet te ge
ven. De schikking der draperieën verdient lof, en het 
geheel is , met het oog op de groote afmetingen , waarin 
het wordt uitgevoerd, zeer breed van behandeling. 
Rondom het beeld worden de symbolische figuren der 
vier Evangelisten geplaatst. 

Tevens zagen wij een rcliefportret van een der meest 
bekende Nederlandsche politici, dat ons zeer gelijkend 
toescheen. 

Het model voor het Christusbeeld is voor belang
stellenden ter bezichtiging Zondag, Maandag en Dins
dag, 28, 29 cn 30 Maart van 1—3 uren. Wij kunnen 
een bezoek aan de werkplaats ten zeerste aanbevelen. 

(A. e tA.) D E F A B R I K A G E 
E N H E T O N D E R Z O E K V A N W I T T E 

V E R F S T O F F E N . 
door 

L . J . RlJNINK. 
(Vervolg van bladzijde 300, jaargang 1885.) 

H e t z i n k w i t . 
Onder de witte verfstoffen neemt het zinkwit nevens 

het loodwit een eerste plaats in , niet alleen omdat het 
niet wordt aangetast door zwavelwaterstofgas, maar ook 
daar men beweert, dat het dekkend vermogen minstens 
dat van loodwit evenaart. 

Is de verflaag blootgesteld aan zwavelwaterstofgas-
dampen, dan komt het raadzaam voor de beide eerste 
lagen met loodwit en de laatste met zinkwit te behan
delen. 

Zinkwit wordt in het groot bereid, hetzij door oxy-
datie van het zink, hetzij onmiddellijk uit het geroos
te erts. 

Aan de Vieillc Montagne, bij L u i k , gebruikt men 
de methode van Leclaire, die wij hier beschrijven. In 
een Silezischen oven bevinden zich 20 moffels van 
vuurvaste klei. Zij worden met zink gevuld en wit
gloeiend gemaakt. Aan den mond zijn zij van een 
opstaanden rand voorzien. De openingen van die mof
fels komen uit in een kleine ruimte, voorkamer ge
noemd. Door een buis heeft de voorkamer gemeen
schap met een reeks van condensatiekamers, die met 
een schoorsteen in verband staan, zoodat daarin een 
sterke luchtstroom wordt onderhouden. De vloer van 
de voorkamer bestaat uit een beweeglijke, metalen 
plaat. De zinkdampen komen in de voorkamer, waar
van de vloer is weggenomen, zoodat daar een genoeg
zame hoeveelheid lucht binnentreedt, om ze te ver
branden. 

In de kamers worden tusschenschotten, bestaande 
uit ramen, die met behangsellinnen bedekt zijn, geplaatst, 
om het zinkwit betere gelegenheid te geven zich af te 
zetten. De bodem der kamers wordt gevormd door 
een reeks van groote, naast elkander gelegen, trechters, 
waaronder tonnen geplaatst zijn om het zinkwit op te 
vangen. In de voorkamer en eerste kamer zet zich 
het onzuivere zinkwit af, het wordt, na gemalen te zijn, 
als zinkgrijs in den handel gebracht. Verder in de 
kamers zet zich het eigenlijke zinkwit af, waarvan het 
lichtste gedeelte, dat in de laatste kamer wordt opge
vangen , den naam van sneeuwwit draagt. 

De methode om zinkwit onmiddellijk uit het gerooste 
erts te bereiden wordt toegepast te Ougrée, bij Luik. 
De oven, hier gebezigd, bezit een ijzeren bodem, die 
doorboord is. Door een blaastoestel kan men een 
luchtstroom door de openingen in de ijzeren platen 
voeren. Eerst brengt men cokes in den oven, hierop 
een mengsel van geroost zinkerts en steenkool. Het ' 
zink wordt afgescheiden en komt in dergelijke kamers, 

als boven beschreven zijn, waarin het verbrandt en 
zinkwit afzet. 

In den handel komen de volgende soorten van zink
wit voor: sneeuwwit, zinkwit n°. I , zinkwit n°. 2, 
steengrijs en lei- of zinkgrijs. De fabriek L a Vieille 
Montagne levert het meest in ons land en heeft hier 
hare depóts. 

Tot hiertoe over de bereiding; thans rest het on
derzoek , waaraan men zinkwit kan kennen en hoe men 
de vervalsching ervan kan ontdekken 

P r o e f 1. Men neemt een weinig zinkwit in een 
ijzeren lepeltje en gloeit dit; door de gloeiing wordt 
het geel , maar na afkoeling moet het de oorspronke
lijke kleur terugkrijgen. Zooals gezegd is , onderscheidt 
het zinkwit zich van het loodwit, door de onaantast
baarheid van het zwavelwaterstofgas. 

P r o e f 2. Neem een weinig zinkwit in een glas en 
los dit op met verdund zwavelzuur; voeg nu bij de op
lossing zwavelwaterstofwater. Is de zinkwitoplossing 
zuiver, dan blijft zij volkomen helder. 

P r o e f 3. Bij gedroogde verf is het even gemakkelijk 
het aanwezig zijn van lood- of zinkwit na te gaan als 
bij natte verf. Het geverfde bestrijke men met zwavel-
ammonium. Is de verf loodwit, dan wordt zij zwart, 
het zinkwit daarentegen behoudt zijn witte kleur. 

Voor de opsporing van de vervalsching kan bijna 
geheel dezelfde methode toegepast worden als bij het 
onderzoek van het loodwit is omschreven; in plaats 
van salpeterzuur moet zwavelzuur gebruikt worden. De 
proeven n". 7, 8, 9, 10 en 11 van de vorige bijdrage 
zijn dus ook op het zinkwit van toepassing. 

Het zinkwit kan men zeer goed zonder wrijven ge
bruiken, door het eenvoudig met olie te mengen en 
eenigen tijd te laten weeken; het wrijven van de verf
stoffen is overigens aan te bevelen. Met gewreven 
verfstoffen wordt beter werk geleverd en over 't alge
meen hebben ze een meer dekkend vermogen. 

Menigmaal wordt beweerd, dat zinkwit minder dekt 
dan loodwit; volgens de rapporten van een commis
sie te Toulon, in 1850 door den Minister van Marine 
benoemd, blijkt echter dat dit minder juist is. Volgens 
die gegevens dekt één K . G . verf: 

hout . 
Op geverfd en 

afgekrabd oud 
grenenhout 

geverfd ei 
ebrabd eiken* 

Eerste laag tweede laag derde laag 
M» ' 

zinkwit. loodwit. zinkwit. loodwit. zinkwit. loodwit. 

8.70 7 — 11.80 9-30 II.80 9.20 

4.90 4.40 10.50 7-3° 10.50 7.30 

I 7 0 

5 4 0 

4.70 
6.— 

4.60 

Op geverfd en af-
gebn * 
Hout 

Op nieuw ijzer . 
Op geschilderd 

plaatijzer. . . 
en is, om een M 2 oppervlakte te dekken, benoodigd: 

Op nieuw grenen 
nout 

Op geverfd en 
afgekrabd oud 
grenenhout 

" ei 
iken-

Op geverfd en af
gekrabd ei" 

Eerste laag tweed e laag derde laag 
K.G. K.G. K.G. 

zinkwit. loodwit. zinkwit. loodwit. zinkwit. loodwit 

O.I429 0.0847 0.1075 0.0847 0.1075 

0.2060 0.2270 0.0952 0.1370 O.0952 0.1370 

0.1923 
0.1150 

0.1850 

0.2128 
0.1666 

0.2178 

hout . . . 
Op nieuw ijzer 
Op geschilderd 

plaatijzer. 

Uit deze cijfers blijkt genoegzaam, dat zinkwit bij ge
lijk gewicht beter dekt dan loodwit, maar men moet 
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daarbij in acht nemen, dat men zinkwitverf steeds dikker 
moet aanmengen dan loodwitverf. 

Het tweede geval waarom zinkwit een betere verf
laag geeft dan loodwit is , omdat zinkwit tot het aan
mengen zijn gelijk gewicht olie vereischt, het loodwit 
daarentegen slechts 30 percent van zijn gewicht. 

De duurzaamheid van een verfstof is niet alleen af
hankelijk van het poeder, maar ook van de olie. Zuiver 
loodwit zal een duurzamer verfstof opleveren dan lood
wit met zwaarspaath vermengd, en wel omdat men in 
het laatste geval minder olie verbruikt; daarom is een 
doffe verflaag ook minder duurzaam dan een glanzende. 

VARIA. 
Asbest of steenvlas. Deze delfstof is een waterhoudend 

calcium en magnesium-silicaat (kiezelzure kalk en kiezel-
zure magnesia), dat bovendien een geringe hoeveelheid 
ferro- (ijzeroxydule) en aluminium-silicaat bevat. Ge
woonlijk komt zij voor in de gedaante van zijde- of 
paarlemoerachtige vezels, die eenigszins vettig aan
voelen. Het is een onbrandbare en niet smeltbare stof, 
die in het vuur wel schijnt te verbranden, maar na de 
afkoeling volkomen ongedeerd blijkt te zijn. Men be
weert somtijds, dat het asbest door sommige oude 
volken werd gebruikt als omhulsel voor de lijken op 
de brandstapels; de asch der overledenen bleef zoo
doende afgezonderd van die der gebruikte brandstoffen. 
Is deze bewering juist, dan is het asbest toch later 
geheel in onbruik geraakt. 

Eenige jaren geleden werd de aandacht er weder op 
gevestigd en in den laatsten tijd is men erin geslaagd, 
een weefsel van asbest te vervaardigen, waarvan hand
schoenen , kleederen, reddingstouwen enz. worden ge
maakt. Behangselpapieren en tooneelschermen van dit 
weefsel verschaffen ook bescherming tegen brandgevaar, 
terwijl het asbest voor buizen, waardoor heete stoom 
wordt gevoerd, een uitstekend bekleedsel oplevert, dat 
de warmte slecht geleidt en in de lucht niet veran
dert. Onlangs smolten drie onderling concurreerende 
maatschappijen in Engeland tot één groote maatschappij 
samen; de meestbekende asbestlagen inlralië, Engeland, 
op Corsica en in Canada kwamen daardoor in één hand. 
Het Italiaansche asbest staat als het beste bekend; de 
vezels zijn even sterk als de vlasvezel, laten zich ge
makkelijk van elkander scheiden en zijn dikwijls ver
scheidene meters lang. 

Vooral in de nabijheid van Milaan wordt dit asbest 
gevonden. In den regel zijn de lagen zóó stevig, dat 
men dynamiet moet gebruiken om ze los te maken. 
Het asbest uit de overige landen bestaat uit korter 
vezels, die moeilijker van elkander losgemaakt kunnen 
worden. 

In de fabriek te Harefield, bij Mickmansworth, wor
den uit asbestweefsel allerlei stoffen vervaardigd met 
behulp van soortgelijke werktuigen, als bij het wol-
weven worden gebruikt. In de eerste plaats moeten de 
vezels losgemaakt worden, zonder dat zij breken; dit ge
schiedt met behulp van twee ronddraaiende, van punten 
en tanden voorziene cilinders. Door indompeling in 
kokend water verschaft men aan de vezels vervolgens een 
groote mate van buigzaamheid; een roertoestel houdt ze 
voortdurend in beweging, zoodat zij bij afwisseling boven 
het water uitsteken en er weder ingedompeld worden. 
Eindelijk worden zij gedroogd in door stoom verwarmde 
ovens. Nadat de vezels naar haar lengte geschift zijn, 
worden de langste in de weefgebouwen gebracht. De 
uit dit weefsel vervaardigde voorwerpen worden dik
wijls met een laagje linnen of caoutchouc bedekt. De 
kortere vezels worden in afzonderlijk daartoe dienende 
molens tot meel gestampt, en daarna met een wei

nig lijnolie (en soms wat caoutchouc) tot een pap 
geroerd, zooals met de plantaardige vezels in de 
papierfabrieken gebeurt. Men vervaardigt er een uit
stekend middel uit om stoompijpen en verbindings
stukken van stoomwerktuigen te bekleeden. Ook wordt 
hout, met asbestverf bestreken, daardoor onbrandbaar 
gemaakt, althans de ontbranding wordt gedurende een 
vrij langen tijd er onmogelijk door. 

In 1882 gebruikte Gordon de asbestverf ook ter be
kleeding der ijzeren kernen van dynamo-electrische 
werktuigen en ook daar voldeed zij aan de gestelde 
eischen. . (La Nature.) 

Een middel tegen het roesten van ijzer. Aan het ge
bruik van ijzeren voorwerpen staat, zooals algemeen 
bekend is, een groot bezwaar in den weg, namelijk 
dit, dat het ijzer zoo sterk roest. Op verschillende 
wijzen zoekt men dit bezwaar uit den weg te ruimen, 
o. a. door huishoudelijke voorwerpen van blik (vertind 
ijzer) te vervaardigen en door het gebruik van gegal
vaniseerd ijzer (ijzer dat met een dun laagje zink is 
bedekt) voor schoorsteenpijpen, telegraafdraden , hek
ken enz. In den laatsten tijd begint men het ijzer 
meer en meer tegen roest te beschutten door aan de 
oppervlakte een dun laagje magnetisch ferro-ferry-oxyde 
te voorschijn te roepen. In 1860 had Georg Bower 
waargenomen, dat de ontleding van oververhitten stoom 
door roodgloeiend ijzer langzamerhand minder sterk 
werd; er had zich aan den buitenkant van het ijzer 
een laagje émail van een oxyde van ijzer gevormd. 
Het duurde echter nog gcruimen tijd, voordat deze 
waarneming toegepast werd. Eerst nadat Barff in 1876 
vermeldde, dat hij erin geslaagd was, aan dé opper
vlakte een laagje ferro-ferry-oxyde tevoorschijn te roe
pen, kwam Bower op de zaak terug. Hij trachtte 
thans door middel van dc zuurstof, die in vrijen toestand 
in den dampkring voorkomt, te volbrengen wat Barff 
met de in den waterdamp scheikundig gebonden zuur
stof had verricht. De ijzeren voorwerpen werden in 
een regencratief-oven verhit; eerst wordt het gas, dat 
als brandstof dient, met de vereischte hoeveelheid lucht 
vermengd, en zoodra het ijzer roodgloeiend is, laat 
men meer lucht binnenstroomen dan voor de verbran
ding van het gas noodig is. De heete zuurstof uit 
deze lucht verbindt zich dan met het ijzer. Heeft deze 
oxydatie ongeveer 30 minuten geduurd, dan sluit men 
de lucht af en het gas onttrekt in de daaropvolgende 
30 minuten de zuurstof gedeeltelijk aan het ijzeroxyde, 
dat dientengevolge in ijzeroxyd-oxydule (ferro-ferry-
oxyde) verandert. Laat men het ijzer aldus negen a tien 
malen achtereen geoxydeerd en gereduceerd worden, 
dan zijn de voorwerpen met een fraaie, blauwachtig-
groene, beschuttende laag bedekt. Over het algemeen 
verkreeg men op deze wijze het gewenschte gevolg 
beter bij voorwerpen van gietijzer dan van smeed- of 
staafijzer. Daarentegen slaagde men er beter in de 
beschuttende laag op smeed- of staafijzer te voorschijn 
te roepen, door de voorwerpen in een moffel aan de 
inwerking van oververhitten waterdamp bloot te stellen. 
De verschillende werktuigen, die men hiervoor noo
dig had, maakten de zaak echter nog al kostbaar. 

Bower heeft thans ook het recht verworven om te 
werken zooals Barff deed. In zijn oven kan hij de 
voorwerpen beurtelings verwarmen met kooloxyde , om 
ze te reduceeren, en met waterdamp, om ze te oxydeeren. 
Hij is nu in staat zoowel gietijzer als staafijzer met 
een beschuttend laagje ferro-ferry-oxyde te bedekken; 
de onkosten zijn gering en bedragen 12 a 15 Mark 
voor elke ton ijzerwaren. 

Het nut van het ijzer wordt door deze uitvinding zeer 
verhoogd; hoeveel voordeel kan dit b.v. niet afwer-



i o 6 D E O P M E R K E R . 2-7 Maart 1886 27 Maart 1886. 

pen , wanneer men in een groote stad gasbuizen in 
den grond legt , die niet zullen roesten; ook voor
werpen van kunst en smaak vinden er baat bij. Het 
beschuttende laagje is in den regel fraai gekleurd en 
kan bovendien met een zeer kleine moeite geëmail
leerd , verguld en verzilverd worden. 

Eindelijk wordt het gietijzer tengevolge van de af
wisselende oxydatie en reductie veel minder hard , 
zoodat het beter tegen een stoot of val bestand is dan 
gewoon gietijzer. (Chcm. Centr. Blatt) 

GEDENKTEEKEN 01 ' H E T G R A F V A N D E N 
ARCHITECT H . P. V O G E L . 

Op bladz. 58 van dit weekblad werd het program
ma opgenomen der prijsvraag voor een gedenkteeken 
op het graf van den hooggcachten architect Vogel. 
Daar de inlevering der antwoorden op 15 Apri l e. k. 
gesteld is, bestaat het vooruitzicht weldra in het bezit 
van een ontwerp te zijn en kan het denkbeeld der Af
deeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst verwezenlijkt worden, zoodra 
de middelen voorhanden zijn om de daaraan verbon
den kosten te bestrijden. De Commissie van uitvoering 
heeft daartoe de onderstaande circulaire aan de vrienden 
en vereerders van wijlen den architect Vogel gezonden. 

„Gelijk U bekend is, overleed den 5den Januari j . l . 
onze geachte vriend, de heer Hugo Pieter Vogel , 
Architect en Hoofd-Leeraar in de Bouwkunst en 2At 

Directeur aan de Academie van Beeldende Kunsten alhier. 
„Eene kortstondige ziekte maakte aan zijn voor velen 

zoo dierbaar leven onverwacht een einde 
„Met diepen weemoed stond bij zijne teraardebestel

ling een groot aantal zijner vrienden en vereerders om 
de groeve geschaard; woorden van innige smart en 
deelneming, maar ook van diepgevoelde erkentelijk
heid, werden daar gesproken. 

„En geen wonder, want Vogel was algemeen geacht 
en geëerd en door allen, die hem eenigszins van nabij 
kenden of die het voorrecht hadden zijn onderwijs te 
genieten, hartelijk geliefd. 

„Daarvan mocht hij zoo kortgeleden, bij zijn 25-jarig 
jubilé als leeraar aan de Academie, de ondubbelzinnigste 
blijken ontvangen. 

„En thans, nu dc dood aan dit nuttig leven een einde 
gemaakt heeft, nu moge — de wensch werd reeds aan 
de groeve uitgesproken — weldra als bewijs van die 
liefde en als dankbare hulde aan zijn nagedachtenis, 
een gedenkteeken op zijn graf verrijzen. Eenvoudig, 
schoon en zonder praal, gelijk Vogel's voortreffelijk 
karakter was, getuige het van de blijvende erkente
lijkheid en waardeering van allen, die hij in zijn leven 
ten zegen was. 

„De 's-Gravenhaagsche Afdeeling der Maatschappij 
„tot bevordering der Bouwkunst", waarvan Vogel Voor
zitter was, heeft eene prijsvraag uitgeschreven ter ver
krijging van een ontwerp voo[ zoodanig gedenkteeken, 
terwijl de ondergeteekenden zich als Commissie van uit
voering van dat onderwerp hebben vereenigd. 

„Als zoodanig komen zij tot U met het verzoek om 
eene bijdrage in de kosten van het te stichten gedenk
teeken , die voorloopig op de som van duizend gulden 
zijn vastgesteld. 

„Aanbeveling zou de Commissie onvereenigbaar achten 
met de gevoelens van waardeering en hoogachting, 
die zij weet, dat door U den heer Vogel weiden toe
gedragen. 

„Met vol vertrouwen ziet zij Uwe bijdrage aan het 
adres van den eerstondergeteekende tegemoet: zij 
veroorlooft zich alleen het beleefd verzoek die bijdrage, 
zoo mogelijk eenigszins spoedig, van U te mogen ont
vangen." 

(A. et A. ) C O N S T R U C T I E 
V O O R R A M E N E N B U I T E N D E U R E N M E T 

S C H U I F - E N D R A A I B E W E G I N G . 
De onderstaande figuren stellen een gewoon schuif

raam voor, dat tevens op elke verlangde hoogte naar 
binnen kan worden opengedraaid. 

D E O P M E R K E R . t o / 
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De vraag om een naar binnen 
draaiend raam te vervaardigen, dat 
tevens schuifbaar is en bovendien wind en regen vol
komen buitensluit, meent men door deze constructie 
op eenvoudige wijze te hebben opgelost. De draai
bare deelen sluiten op het bovenraam en den onder
dorpel op dezelfde wijze, als dit voor een gewoon 
schuifkozijn het meest gewenscht i s , terwijl de samen
stelling bovendien niet kostbaarder is dan voor een 
gewone schuif- of draaibeweging. De sluiting kan ge
schieden met een raampin, zoodat een espagnolet of 
andere afsluiting geheel overtollig is. 

Tot verklaring der figuren diene het volgende: 
De raamsponning in het kozijn wordt zwaluwstaart-

vormig bewerkt en van een groef A voorzien. In deze 
sponning wordt een eiken schuifstuk B gemaakt, waar
aan het raam of de deur wordt afgehangen en dat na
tuurlijk bij het op- of neerschuiven deze beweging 
medemaakt. Het belegstuk C , waarin voor zooveel 
noodig dezelfde groef als bij A gemaakt wordt, dient 
tevens tot opsluiting van het schuifstuk B. De afslui
ting bij het bovenraam geschiedt met tochthaken , zoo
als bij F is voorgesteld. Bij D en E is de sluiting 
van kozijndorpel met den onderregel aangegeven. Daarbij 
valt alleen op te merken, dat het raam eerst eenige 
centimeters moet opgeschoven worden alvorens het 
draaibaar is. De middenraamrcgels kunnen naar ver
kiezing over elkander gewerkt of gestolpt worden. Eene 
aandachtige beschouwing der figuren maakt een nadere 
verklaring geheel overbodig. 

Een model, op de aangegeven wijze vervaardigd, 
voldoet uitmuntend en gaarne zal dit, desverlangd, aan 
eene vereeniging van deskundigen ter bezichtiging toe
gezonden worden. 

M O O L E N A A R , 

Adjunct-bouwmeester 
bij de Gemeentewerken te Groningen. 

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 DER B O U W K U N S T . 

A F D E E L I N G R O T T E R D A M . 

Vergadering van Vrijdag 19 .Vaart 1868. 

De notulen worden onveranderd goedgekeurd en het jaar
verslag onder applaudissement vastgesteld. Het vangt aan met 
het constateeren van achteruitgang met 11 leden. Dc opgave 
der diverse rubrieken toont aan: 2 eereleden. 26 gewone leden 
en 87 plaatselijke leden. Als reden der achteruitgang wordt allcc'n 
genoemd: het enge keurslijf waarin de wet der Maatschappij de 
Afdeelingen heeft geregen. Wordt dit ernstige beletsel niet geheel 
of gedeeltelijk weggenomen, dan is langzame maar zekere dood 
onze toekomst. De toestand der geldmiddelen is toereikend, 
daar bezuiniging is gebracht in het aankoopen van boeken voor 
de bibliotheek. In 1SS5 zijn 3 prijsvragen uitgeschreven, dank 
zij de belangrijke gift van ons cerclid, den heer J. H . Leliman. 
Wij verwachten gunstige resultaten van den uitslag dier prijs
vragen. Er zijn in 1885 8 gewone en 1 bestuursvergadering 
gehouden. De gewone vergaderingen werden door gemiddeld 
19 leden bijgewoond. Het voornaamste, wat behandeld is, was 
een voorstel tot afscheiding van dc Maatschappij welk voorstel 
met slechts 2 stemmen meerderheid is verworpen en waarvan 
een scheuring het gevolg is geweest. Aan de Maatschappij is 
verzonden een rapport van de Commissie in zake de beide 
vragen van de Maatschappij, betreffende dc eischen van het 
vakonderwijs voor werklieden in de bouwambachten en voor 
de regeling van dat onderwijs voor bouwopzichters. 

De heer Braat, van Delft, droeg een verhandeling voor, met 
voorwerpen en proeven opgeluisterd, betreffende dc bewerking 
van het zink. Ook werd rapport uitgebracht in zake een A l 
gemeene Bouwverordening voor Nederland Door den heer Nijen-
huis werden de teekeningen der uitbreiding van het Ziekenhuis 
tentoongesteld en toegelicht; de heer Bicnfait stelde een nieuwe 
constructie ter verbinding van ijzeren dakgoten ter bezich
tiging; de heer Leliman van Amsterdam hield een voordracht 
over de critici in de bouwkunst. De heer Dupont deelde het 
groote bouwplan mede voor de tc Parijs te houden wereldten
toonstelling in 1889; de heer Van der Linden verklaarde door 
aanschouwelijke proeven den filter Chamberland-Pasteur; de 
heer Beijderwellen stelde een belangrijke verzameling koper
gravures tentoon, voornamelijk uit de I7D* eeuw, cn door den 
heer H . W. Veth, van Dordrecht, werd een verzameling van 
uitgevoerde en niet-uitgevoerde bouwwerken tentoongesteld, die 
allen met genoegen werden bezichtigd. Ziedaar in het kort 
een verhaal van hetgeen door en voor dc Afdeeling in 1885 is 
gedaan. 

Van Arti et Industriae te 's Gravenhage waren ingekomen 
de stukken voor de a. s. Nationale Vaktentoonstelling van voor
werpen, behoorende tot de kunstindustrie. Het Bestuur van 
Arti ct Industriae verzocht steun door aansporing aan de in-
dustricelcn. Het doel is het tentoonstellen van 1" beeldhouw
werk in hout en steen; 2° smeed- en gietwerk in ijzer, koper 
en brons; 30 decoratie, als decoratief schilderwerk en inlegwerk 
in hout, steen, ivoor, enz.; 40schrijnwerk (inzending van slechts 
e'en voorwerp). Door dc Vergadering werd instemming betuigd 
met het doel dezer tentoonstelling en de gevraagde hulp, voor
zoover zij door deze Afdeeling zou kunnen worden verleend, 
toegezegd. 

I Alsnu verkreeg dc heer Huijtink het woord over den toren 
van 300 meter hoogte, op te richten naar aanleiding van en 
in verband met dc Wereldtentoonstelling, te Parijs, in 1889. 

Alles heeft zijn tijd; dit zien wij in groote cn kleine zaken, 
j In onze jeugd waren cr spelen in dc mode. evenals thans, cn 
1 dachten wij er niet aan andere spelen te beoefenen, en zoo 

gaat ' t i n de wereld ook. De tijd der passages cn tramwegen 
is zoowat voorbij, maar wij leven nog steeds te midden van 
tentoonstellingen als daar zijn: internationale, nationale, 

1 koloniale, electriciteits-, landbouw-, bloemen-, ja zelfs hon
den-, katten- en kindcrtentoonstellingcn. Thans is we
der, een paar maanden geleden, door den President der 
Kranschc Republiek een Internationale Tentoonstelling gede
creteerd voor Parijs, in 1S89. Het plan is om door belangrijk
heid, uitgebreidheid cn reusachtige installation alle vroegere 
tentoonstellingen in de schaduw te stellen. De Kranschc inge
nieur Eiffel heeft daartoe een origineel en stout ontwerp ge
maakt van een geweldigen toren van 300 meter hoog, ten einde 
den bezoekers met volle recht een ruime blik te geven. 

De heer Huijtink besprak daarna de omschrijving var. het plan 
in al zijn bijzonderheden, zooals dit door den heer Eiffel was 
gedaan in de Vereeniging van Civiel ingenieurs, te Parijs. 

Sedert de heeren Nouguier, Koechlin cn Sauvutre, evenals 
de heer Eijlïcl. de aandacht van het publick hebben gevestigd op 
een plan voor een ijzeren toren van 300 meter, heeft het denkbeeld 
zijn weg gebaand cn is het door de pers wereldkundig gemaakt. 
Het aanvankelijke groote bezwaar, dat tegen dit ontwerp 
werd aangevoerd, is het twijfelachtige nut eener dergelijke 
constructie. Sinds echter mannen van naam cr hun adhesie 
aan hebben gehecht, vertrouwt hij, dat het plan zal doorgaan. 
Voor Philadelphia was in 1874 een toren van 1000 voet hoogte 
ontworpen, doch niet uitgevoerd. In 18S1 werd door den heer 
Se:billot voorgesteld, Parijs te verlichten door een lichtpunt op 
300 meter hoogte. Het nut van een dergelijke verlichting be
hoeft niet nader tc worden aangetoond. 

Echter na het onderzoek der metalen pijlers van ijzeren 
spoorwegbruggen, zooals die van Garabit, kwam men tot de 
slotsom, dat, zonder zeer groote moeilijkheden, die pijlers 
aanmerkelijk hooger gemaakt zoude kunnen worden. 

Tot de algemeene beschouwingen over het daarstellen van 
hooge ijzeren pijlers, behoort het verbinden der kolommen van 
den pijler door een traliewerk, ten einde weerstand te bieden 
aan de kracht van den wind. Daar echter het grondvlak der 
pijlers naargelang de hoogte ook grooter wordt, bereiken de 
stangen van dat traliewerk door de groote lengte een zeer 
groote zwaarte. Men kan ze ook den caissonvorm geven, waar
door ieder op zichzelf vatbaar is voor rekking en samendruk-
king; dit wordt echter moeilijk, als de afstand tusschen de 
beide becnen van den pijler 25 of 30 meter bereikt. Het is 
dus 't beste die zware stukken achterwege tc laten cn aan den 
pijler een zoodanigen vorm te geven, dat alle snijdende krachten 
zich in de hoekpunten vereenigen en hem te herleiden in 4 
zware opgaande stijlen, ontdaan van traliewerk en eenvoudig 
verbonden door eenige ver van elkander verwijderde omgaande 
lijsten. 

Deze toren kan dus gemaakt worden uit 4 opgaande hoek-
zuilcn van vierkanten- of caissonvorm. Dc wanden moeten 
opengelaten worden om den winddruk tc verminderen. De 
basis zal aan deze constructie alle gewenschte stevigheid ver
zekeren. De inrichting van den toren is als volgt. 

Elke stijl is 15 en aan den top 5 meter vierkant. De af
stand van as tot as der hoekstijlen aan de basis is 100 meter. 
De stijlen zijn met soliede ankers aan een hechte cn massieve 
fundeering verbonden. 

Op de iste verdieping, 70 meter boven den begane-grond, 
zijn de stijlen verbonden door een met glas afgedekte galerij 
van 15 meter breedte, die om het monument rondloopt. Deze 
galerij, groot 4200 centiaren, de balkons inbegrepen, zou be
stemd zijn voor vergaderzalen, restaurants enz. 

Op de 2de verdieping is ook een met glas afgedekte zaal 
van 30 meter vierkant. Op den top is een glazen koepel ge
plaatst , waaromheen ook een balkon loopt van 250 meter 
oppervlakte, vanwaar men het prachtvolle panorama over eene 
uitgestrektheid van 120 kilometer kan aanschouwen. Men zal 
dit hooge plateau ook kunnen bezigen voor wetenschappelijke 
waarnemingen en proeven. of er een clcctrisch lichtpunt op 
kunnen plaatsen ter verlichting der tentoonstelling. Het onder
ste deel van den toren en van elk der vlakken vormt een 
grootsche boog van 80 meter breedte en 50 meter hoogte, die 
met zijn a jour bewerkte lijst en met zijne galerijen, die 
verschillend geornementeerd zijn, het voornaamste deel der 
versiering uitmaakt. De opstijging der bezoekers zou plaats 
hebben door middel van in de hoekstijlen geplaatste ascenseurs. 

Nu volgt een beschrijving der voorwaarden van het weer
standsvermogen en de standvastigheid van den toren, werking 
van den wind, fundamenten, overhelling of beweegbaarheid 
in den top. Hierbij behooren echter figuren en formules, die, 
om niet te uitgebreid te worden, hier worden weggelaten. 

Er is aangenomen een constante winddruk van 3 0 0 K G . p e r 
M* en dat deze kracht toeneemt van af de basis, waar zij 200 
K.G. i s , tot den top, waar zij 400 K .G . bereikt. Voorts is een 
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groot deel als dicht en de winddruk van den voet dubbel be
rekend. Deze voorwaarden zijn niet zoo voordeelig genomen 
als gewoonlijk bij viaducten. Gerekend tegen een winddruk 
van 300 K . G . , is de totale horizontale kracht 3,284,000 K .G . 
en het aangrijpingspunt dier kracht ligt 92.30 M . boven het 
steunpunt. Het moment van omvalling is dus = 3,284,000 x 
92.30 = 303,113,000. 

Wat het moment van stabiliteit betreft, is het gewicht als 
volgt: metaal 4,800,000 K G . 
bemetselde vloeren 5,500 M 1 a 300 K . G . 1,650,000 » 
diversen 50,000 » 

Totaal 6,500,000 K . G . 
Terwijl de basis [van den toren 100 M . is, zal het moment 

van stabiliteit zijn: 
6,500,000 x ~ = 325,000,000, 

hetgeen grooter is dan het moment van omvalling. 
Bij de onderstelling van een wind van 200 a 400 K.G. is de 

horizontale kracht slechts 2,874,000, maar het aangrijpings
punt is op 107 M . boven het steunpunt gelegen en het moment 
van omvalling is dus 2,874,000 X 107 = 307,518,000. 

Het totale gewicht en de kracht van den wind bedraagt te 
zamen 8.562,000 K . G . 

Aan het station te Budapest en aan de Fransche spoor-
wegwerken wordt de arbeidscoefficient op 10 K .G . gesteld. Zij 
is ook in Duitschland en Oostenrijk gebruikelijk voor groote 
metalen bouwwerken die niet, zooals bruggen, aan de trillin
gen van treinen onderhevig zijn. 

Voorts is van aanbelang de doorbuiging. 
Volgens de opgaven van Claudel zijn de doorbuigingen, die 

evenredig zijn aan de aangegeven winddrukkingen, als volgt: 

Winden. snelh. per sec. druk per M ' \ Overhelling. 

Sterke bries 10 Meter 13.54 K .G . 0.038 M . 
Bries die de topzei

13.54 K .G . 

len doet reven 12 » 19.50 » 0.05 5 » 
Sterke wind 15 » 30.47 » 0.086 » 
Onstuimige wind 20 » 54.16 » 0.153 » 
Storm 24 » 7 8 . — » 0.221 •> 

Die cijfers zijn geheel en al geruststellend, en daar de schom
melingen door de groote lengte van het buigende gedeelte 
uiterst langzaam zullen zijn, is het zeker, dat het effect geheel 
onwaarneembaar zal zijn, en dat het veel beneden dat van ge
metselde vuurtorens zal blijven, waar de elasticiteit der kalk 
de hoofdoorzaak der doorbuigingen is. Voor de ascenseurs zal 
het welbekende compenseerende hydraulische systeem van den 
fabrikant Heurtebise kunnen worden aangenomen. Dit zou 
twee beweegbare leidingen vorderen, die in een der 4 op
gaande stijlen geplaatst zullen worden en de buiging van de
zen volgen. 

Een tweede ascenseur in denzelfden vorm zou dienen voor 
het afdalen. Dit systeem verzekert een volmaakte veiligheid 
en veroorlooft het gelijktijdig opstijgen van een groot aantal 
personen, met snel opvolgende vertrektijden. De snelheid zou 
zijn 0.50 meter per seconde. Men zou, oponthoud inbegrepen, 
aldus in een kwartier boven komen. De kosten van dit toe
stel zullen 200,000 francs bedragen en die der machines 250,000 
francs. 

De electrische verlichting van den toren, als middelpunt van 
een cirkel van 1000 meter middellijn, zou zoodanig moeten zijn, 
dat gedrukt schrift, op de uiterste grens van dien cirkel, vol
doende zou kunnen gelezen worden. 

De kosten van het werk zullen bedragen: 
4,810,000 K.G. ;\ 50 centimes gemonteerd is . frs. 2,405,000 
Metselwerk met fundeering » 400,000 
Glaswerk enz » 100,000 

Te zamen . . . frs. 2,905,000 
Ascenseurs » 205,000 

Totaal. . . . frs. 3,155,000 
Het opbouwen zal zonder stellingen geschieden hetgeen reeds 

meermalen, o. a. bij de bruggen over den Dours, bij Garabit, 
en van Cub/ac etc. geschiedde. Bij het doen der keus tus
schen ijzer en staal viel deze op het eerste, daar staal bij hevi-
gen wind veel meer doorbuiging en trilling zou veroorzaken. 
Ook is metaal aan te bevelen met het oog op eventueele ver
plaatsing; de onkosten daarvan worden geschat op 6 a 700,000 
francs. 

Na ernstig onderzoek werd al dadelijk besloten van het ge
bruik van metselwerk af te zien, wegens den onvoldoenden 
weerstand in het lichaam zelf, vooral van den mortel, die veel 
minder is dan die van steen. De klassieke werken geven voor 
den grootsten weerstand van cementmortel, 150 a 200 K.G. 
per c.M.'-' aan. Hiervan 1 , aannemende (als practischc grens) 
zou een metselwerk van gewone steen niet meer moeten dra

gen dan 15 a 20 K . G . per c . M s ; 25 en 30 K .G . kunnen als een 
uiterst gevaarlijke grens worden beschouwd. 

Navier maakt melding van gebouwen, die het zwaarste zijn. 
belast; zij zijn de volgende: 

Pilaren van de Dome des Invalides (Parijs) 14.76 K . G . 
» » » St. Pieter te Rome. . . . 16.36 » 
» » » St. Paul te Londen. . . . 19.36 » 

Kolommen van de St. Paul te Rome. . . . 19.76 » 
Pilaren van den toren der Kerk St. Marie te 

Parijs 2 9 - 4 0 » 

Pilaren van het Pantheon te Parijs . . . . 29 44 » 
Hij voegt er wel een cijfer bij van 45 K . G . voor de Aller

heiligen-kerk te Angers, maar dat voorbeeld schijnt niet zeer 
aanbevelenswaardig, daar die kerk een ruïne is. Uit die tabel 
besluit hij, dat dc grens van weerstand bij de flinkste gebou
wen 15 a 20 K .G . per c . M 1 is. 

De obelisk, bekend als monument van Washington, is thans 
het hoogste monument der wereld. Dit werk, geheel van gra
niet met marmeren bekleedsel, heeft de hoogte van 169.25 
meter. De muren zijn onder 4.50 en boven 0.50 meter dik. 
In de binnenruimte is een stoomascenseur, die tot het opbren
gen van materialen heeft gediend cn nu ten dienste der be
zoekers wordt gebruikt. Het gewicht is hier 20 K.G. per c . M 1 . 
Als men den winddruk daarbij in aanmerking neemt, wordt 
het gewicht 26.5 K .G . per c .M 1 . De bouw was echter niet 
voorspoedig; men bemerkte groote verzakkingen, staakte het 
werk, vergrootte en versterkte de fundeering en thans is het 
den 21 Februari onthuld. De totale kosten bedragen thans 
6,225,000 francs en de voltooiing zal nog wel 870,000 francs be-
loopen, dus totaal 7,095,000 francs. 

Het optrekken van den toren in steen moet ontraden wor
den wegens de hooge kosten, den langzamen voortgang van 
den bouw, gezwegen nog van de onmogelijkheid om weerstand 
te bicden aan den enormen druk. 

Ijzer schijnt dus het eenig mogelijke metaal en, wat den vorm 
betreft, verheugen wij ons in den bijval van de eerste ar-
tisten en architecten. Het nut, verbonden aan een dergelijken 
toren, alhoewel heftig tegengesproken, wordt bevestigd door 
mannen als den meteeroloog Hcrve' Manjon, den observator 
Admiraal Mauchez, den sterrekundige Pierre Puisseux en kolonel 
Perrier. 

Behalve het nut uit een wetenschappelijk oogpunt, zal de 
toren ook groote beteekenis hebben voor militaire doeleinden, 
optische telegraphie enz. en daarenboven een groote attractie 
uitmaken voor de bezoekers van de tentoonstelling, om daarna 
een der belangwekkendste en meest bezochte monumenten van 
Parijs te blijven. 

De toren van 300 meter zal niet alleen de kunst van den 
modernen ingenieur verpersoonlijken, maar ook dc eeuw van 
wetenschap en industrie, waarin wij leven en waarvoor de weg 
is gebaand door de groote wetenschappelijke beweging der 
18de eeuw en door de Revolutie van 1789, waarvoor dit monu
ment zou kunnen worden opgericht als blijk van erkentelijkheid 
van Frankrijk. 

De heer Huijtink besloot zijn belangrijke voordracht, door 
constructieteekeningen en een optisch vergroot aanzicht ver
duidelijkt, met den wensch dat wij elkander tc Parijs eenmaal 
op den toren mogen ontmoeten. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
A M S T E R D A M . In tegenwoordigheid van vele vrienden en ver

eerders werd in het begin dezer week de buste van Ch. Ro-
chussen. gebeiteld door Bart van Hove, in dc zaal tot vorming 
van een hedendaagsche kunstverzameling geplaatst. 

— De 6e algemeene vergadering van de Nederlandsche Ver
eeniging voor Teekenonderwijs zal plaatshebben op Dinsdag 
27 Apr i l a. s., te 10 uren, in het Rijks-museum te Amsterdam, 
behalve de gewone werkzaamheden, zal daarin o. a. ook wor
den behandeld: 

i°. een voorstel van het Bestuur, om bij de Regeering een 
adres in te dienen ter verkrijging van het teekenonderwijs als 
verplicht leervak op de openbare lagere scholen; 

2'. het denkbeeld eener te houden internationale tentoon
stelling van teekenwerk. 

Vervolgens zullen de volgende vragen besproken worden: 
a. Is het wenschelijk, dat op hoogere burgerscholen theo

retisch onderwijs wordt gegeven in de beginselen der door-
zichtkunde? 

/>. Staan de eischen voor het eindexamen in teekenen aan 
hoogere burgerscholen met 5jarigen cursus in verhouding tot 
hetgeen er in de 5 jaren kan onderwezen worden? 

c. Waar , en aan wicn voornamelijk behoort de axonometrie 
onderwezen te worden? Is dit belangrijk onderdeel der be
schrijvende meetkunde wel algemeen genoeg bekend? 

d. Zouden de soms kale wanden in het lokaal, waar teeken
onderwijs gegeven wordt, niet gebruikt kunnen worden om 
goede teekenvoorbeelden (liefst gekleurde vlakversieringen) op 
te hangen? 
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schappij tot Bevordering van Nijverheid 
heeft dezer dagen eene onderscheiding van 
de Regeering ontvangen; de groote zalen 
van het Paviljoen, welker verzameling van 
schilderijen naar het Rijks-museum te Am
sterdam werd overgebracht, zijn ter be
schikking gesteld voor de uitbreiding van 
het op nationaal onderwijs aangelegd Mu
seum van Kunstnijverheid. 

W i l het Museum aan het grootsche plan 
beantwoorden en wordt het geheel op een-
voudigen, maar behoorlijken voet inge
richt, dan is financiëele ondersteuning van 
de zijde van belangstellenden hoog noodig, 
De Commissie van het Museum van Kunst 
nijverheid doet thans een beroep op allen 
die met middelen gezegend zijn en de eer 
des vaderlands liefhebben, om eene bij 
drage van / 1 0 0 's jaars tc schenken; reed; 
een veertigtal hebben daaraan gehoor ge
geven cn deze schenkers zijn in den Raad 
van Bestuur opgenomen. Daar deze hulp 
niet toereikend is, noodigt de Commissie 
tot navolging uit; eene jaarlijksche bij 
drage van / 100, waarbij de begunstigers 
onder den R a a d van B e s t u u r worden 
ingeschreven, is het meest gewenscht 
maar een jaarlijksche som van minder be
drag of een gift in eens zullen dankbaar 
aangenomen worden. De Commissie heeft 
aanspraak op medewerking, daar zij de 
beste weldadigheid op het oog heeft: de 
w e l v a a r t v a n ons v o l k door de ver
b e t e r i n g v a n zijn n ij v e r h e i d . 

M A A S T R I C H T . In de zitting van den 
Gemeenteraad van 23 Maart werd door 
den Burgemeester medegedeeld, dat door 
G. van de Gevel en J. C. van Wijk te 
Rotterdam, concessionarissen voor den 
aanleg eener drinkwaterleiding alhier. het 
vereischte waarborgkapitaal, groot J 25,000, 
gestort is. 

Voor de verzekering van den aanleg der 
waterleiding hebben de concessionarissen 
nog over te leggen de, volgens de conces
sie-voorwaarden vereischte, definitieve 
ontwerpen, die daarna door den Raad 
moeten worden vastgesteld (zie De Op
merker N° 1 van 1886). 

— Aflevering 3 van De Natuur (uit
gave van J . G. Broese te Utrecht) bevat: 

De locomotief zonder vuur, volgens 
het stelsel van Honigmann (met fig.). — 
Krakatau, door M . J . Verbeek, mijnin 
genieur, uitgegeven op last van Z.Exc. 
den Gouv.-Gen. van Ned.-lndiê (met fig.), 
— Iets over de wolken (met fig.). Opbrengst 
en verbruik der koffie. — De invloed van 
dynamo-electrische machines op zakuur-
werken en de middelen, om dien invloed 
op te heffen. — Merkwaardigheden 
Amerika. Naar brieven van A. Tissandier 
(met fig.). — Het schilderen van glasbeel
den voor het projectie-apparaat. — Over 
de oorzaken van het toenemen der onwe-
ders. — Proefnemingen met Maignen's 
patent filtre rapide (met fig.). — Sterren
kundige opgaven. — Correspondentie. — 
Vragenbus. 

BENOEMINGEN. 
— De Regeering van Columbia heeft 

tot waterbouwkundig ingenieur, voorden 
tijd van een jaar, benoemd den heer W. 
Brandsma, ingenieur-waterbouwkundige 
en hoofdopzichter van den polder Prins-
Alexander te Kralingen, met last om daar 
de werken uit te voeren ter verdediging 
tegen zeevloeden van de haven en de stad 
Carthagena. 

— Bij den stoomtram 's-Hertogenbosch— 
Helmond is, in plaats van den heer G. de 
Keyzer, werktuigkundige, die in dezelfde 
betrekking is overgegaan bij een Indische 
Spoorwegmaatschappij, benoemd de heer 
A . Weynands, van den Noord-Brabantsch-
Duitschen spoorweg. 

— Voor de betrekking van opzichter 
over den kunstweg Heerenveen—Bergum 
en gemeente-opzichter van Opsterland 

hebben zich 153 sollicitanten aangemeld. 
De Commissie van beheer over genoem
den weg heeft daaruit benoemd den heer 
Halbertsma, buitengewoon opzichter bij 
den Waterstaat. 

ADVERTENTIEN. 

Openbare Aanbesteding. 
De Architect G. VUIJCK te Rotterdam, is 

voornemens namens zijn principaal op Maan
dag 5 April 1886 des namiddags ten 3 ure 
in het Hotel COOMANS, aan de Hoofdsteeg 
aldaar publiek aan te besteden: 

„ H e t amoveeren van eenige Per-
ceelen op een ter re in aan de 
Tuinderss t raat te B o t t e r d a m , 
en het daar ter plaatse bouwen 
van D R I E W O O N H U I Z E N . " 

Het bestek 011 de teekeningen liggen ter 
visie in genoemd Hotel van af 89 dezer, tot 
den dag der aanbesteding van 10 tot Inre; 
terwjjl de bestekken tegen den prijs van 
/ l . — verkrijgbaar zijn, van genoemden da
tum af', ter drukkerij van NIJG1I & V A N 
DITMAE, te Rotterdam. 

Aanwjjzing op het terrein op Sattirdag .'i 
April des namiddags ten 2 ure. 

Inlichtingen te bekomen bij den Architect 
des morgens van 10 tot 12 ure. 

Nederlandsche 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag den t April 1886. des namid

dags ten 2 ure. zal ten kantore der Maat
schappij te Apeldoorn worden aanbesteed: 

B o t t e l t N ° . ijs». 
H e t leveren, inkepen en bereiden 

met ch loorz ink van grenenhou
ten dwarsl iggers. 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving, volgens Art. 11 van het bestek. 

Het bestek ligt ter inzage ten kantore der 
Maatschappij te Apeldoorn en is daar tegen 
betaling van ƒ 0 . 5 0 te bekomen, tegen over
making van welk bedrag het bestek franco 
wordt toegezonden. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Hoofdingenieur-Directeur K. H. V A N BRE-
DERODE te Apeldoorn. 

De Commissie van lieheer. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 5 April 
1886, des middags te 12 uur, op het Raad
huis, in het opcn'iaar aanbesteden: 

a. He t bouwen van eene D A R -
M E N W A S C H E R I J , een Stal met 
Slacht ka mor voor verdacht vee , 
een K e t e l h u i s met Schoorsteen, 
een Bergplaats en afs lui t ingen 
voor de Algemeene Slachtplaats 
i n de Stads R i e t l a n d e n ; 

b. H e t ver r ich ten van eenige her
s tel l ingen en vern ieuwingen, be
nevens het onderhouden gedu
rende het jaar 1886 aan: 
de huizen, torens, poorten, enz., 
de gebouwen ten behoeve v a n 
het Onderwijs, van de P o l i t i e , 
de r Brandweer , benevens die op 
de algemeene Begraafplaatsen. 

De Voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ 3 . — voor de sub a ge
noemde (met i teekeningen) en van / 1 . — 
voor de sub 4 genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven, voor de sub 
a genoemde op het terrein aann de Direc
tiekeet, staande bjj het exercitieterrein in 
de Stads Rietlanden, des ochtends te 11 uur, 
gedurende de week welke de besteding vooraf 
gaat, en voor de .sub i genoemde ten kantore 
van den Stads-Architect aan den Stads-Ï'im-
niertuin, des voormiddags van 10—12 uur. 

Rurijemeenler en Wethouders voorn., 

V A N T I E X H O V E N , 
De Secretaris, 

L E JOLLE. 
Amsterdam, 23 Maart 1S8C. 

Sinziger Mozaïekvloerenfabriek. 
S I X Z I G a Ri jn . 

Deze M o z a ï e k v l o e r e n hebben zich se
dert ruim Ij jaren als de hardste, stand-
vastigste en, door de rijke kleuren, als d 
schoonste bevloer ing doen kennen. Uit 
fijne k l e i en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bij het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afslijting is 
onderworpen, zoeals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bij de Agen
ten voor Nederland 
Firma M A R T I N & C , Amste rdam. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

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

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

T R A 0 E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

H l BE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dim Dorsrlivloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Hinks, Mout vloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zien 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G . K N O O P S C . O Z N . , Beekstraat F . 02, te Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 
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La Construction Industrielle. Société anonvme, te Rruxelles. 
Anciennes Maiscmw T A S H O X & W A S t ' I I E R et D A M M A N ft C A S S A B D 

Fabriek van rijke en eenvoudige Parketvloeren, Bureau- en Schoolmeubelen. 
HYDROFUGE PARKETVLOEREN 

Systeem DAMMAN & CASSABD. 
M a s s i e v e e n T a 1» i j I - I» a r k « ' t v I o e r e 11. 

Deze laatste zjjn vooral op gewone, bestaande houten v loeren zeer gemakkelijk aan te bren
gen, daar zjj met eene bjjzondore lijm hierop bevestigd worden; mooie dessins worden reeds tot den 
prijs van at' S francs per (J Meter geleverd. 

Hoogste bekroningen op vele Tentoonstell ingen. 
A M S T E R D A M 1883 Ee red ip loma . — A N T W E R P E N 1885 Ee red ip loma . 

: THEOD. FERD. BIERHORST, Haarlem, Fabrikant van Marmcr-Mozaïk. Granito en Asphalt-Vloete.i. Eenig Representant voor Nederland 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen, Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IN". 8 3 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, euz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

B O T T E R D A BI 
E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 

in RIJNPKUISSEN. 
A g e n t e n v a n de Maatschappi j v a n 

Quenast , v a n de Hardsteengroeven 
der Maatschappi j St. Georges en v a n 
de Bonne r Por t land-cement F a b r i e k . 

Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Fanconval-, porphier- en bazaltkeien. 
H . & J . S U Y V E R , 

P A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en W E R K M E I 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

V E R K O O P I N G 
Boeken over BOUWKUNST, ORNEMENT enz. 

W . P. V A N S T O C K U M & Z N . te '* Gracen-
hage zullen verkoopen op den 12—20 April a. s. 
eene fraaie verzameling B O E K E N , waarbij 
0. a. vele belangrjjke werken over B o u w 
k u n s t , Ornement , K u n s t n i j v e r h e i d , 
enz., welke op Zaterdag, den 17 April ver
kocht worden. 

Dc catalogus wordt op aanvraag verzonden. 

1$. IIOLSBOER - Arnliem. 
L e v e r a n c i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1808, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES. M E E T K E T T 1 X G E X , BRIEF- en PA K K ET li A L AN S E X, enz. enz. 
B A K E N S . R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z , e n z . 

B M k K R & Bt'DMMill. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K ™ 

W A T E R P A S - , 
H0BIIH1T-

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

GeëmaiUeerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere «/of 
niet tropische producten; 

Rollcnile en ElpiMNtewh Steeuovetikappen, 
GEBOUWEN in Sclicrphock en andere l»„..ijirn, 

geheel in ijzer of ijzer mei hout of steen. 
VAN DER LINDEN & C"„ te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar . 

(•alvanlHverlng ap L o o n . 

DE LINT & C i e . 
Hollenlam. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V I L L E R O Y & B O C H , 
BOCH FRÈRES. 

HUTTON H O L L L N S & Cie . 
Trot toir-IJzersteen en Comonttogels. 

Groote voorraden. 

JAN VAN DER POT, Vischsteeg N», 7, Rotterdam. 
K Y A N I S E E R F A B R I E K . 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen ver ro t t ing en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en k leu r loos . Desverlangd bijlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „ W a l k e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
Itelgische khiit- en hydraulische kalk. 

Billjjkc prjjzen cn vrachten. 
Kunstgraniet systeem Petitjeaii. Polychrom- of Frescocement. 

Prospectussen en prjjscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Ge l ieve op voornaam en adres te le t ten. 

PIIOTOLlTllflliRAFIllE, PHOTOZIMBAPHÏE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor P l i a l a l i t h a g r a p h l e , 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P h a t a i l n c a -
( r a p h l e voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne M e i e o i > p e - , i i i i< h i i i i K voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O-. J . T H I E M E . 

Gedrukt bij 0. W. van der Wiel & 0»., te Arnhem. 

A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA. 

W O O N H U I Z E N T E A M S T E R D A M 
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RCIIITECTVRAetJJMICITIA 

Adre; 
Redacteur-Uitgever F, W. V A X GENDT TGz. 

voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentie^: 
Bureau van De Opmerker, I)riekoningenstraat 28, Arnhem. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN' SPRINGER, 
C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. \V. WEISSMAN. 

Stukken, deze Redactie bel re tiend e, te adresseeren aan den lieer 
C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S , Kerkstraat 170 te Amsten/atu 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 
T H . G. S T R E N G E R S , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

1 A B O N N E M E N T f 2.2$ per 3 maanden of wel zes gulden per jaar. bij 
I vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
\f 7.50 en Nederlantlsch-Indie' f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 
] A D V E R T E N T 1 E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
; cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
1 A F Z O N D E R L I J K E N O M M K R S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den HnoM-CnrrespomlentJOH. G . S T E M L K R C Z N . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

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

I e . A l s gewoon lid is aangenomen het buitenlid de 
heer N . Nelis en als buitenlid de heer Jac s van Vcssein, 
te Kralingen. 

2'. Op de uitgeschreven 2ie gewone prijsvraag E e n 
S c h i l d e r h u i s zijn 5 ontwerpen ingekomen onder de 
motto's: Halt, Infanterie, Krijgsman, Prins Maurits 
en Vigilante. 

y. Het ingediend voorstel tot Tiet wijzigen van 
eenige wetsartikelen zal voor de leden ter inzage liggen 
op de Sociéteitszaal, des Woensdags en Zaterdags , 
van des namiddags 8 tot 11 uren. 

4 e. Door den Bibliothecaris zijn de volgende geschen
ken voor de Bibliotheek ontvangen en op de leestafel 
ter lezing gelegd; als: 

a. Annates de l'Ecole Polytechnique dc Delft; livrai-
sons 3 ct 4. 

b. Journal of Proceeding n". 10 of the Royal Insti
tute of British Architects. 

c. Socii'té des Arehitectes et des Ingenieurs des Alpes 
Maritimcs a Nice, de jaarverslagen n , s . 2, 3 en 4 , en 
Compte du Congres International ct Regional des Arehi
tectes et Ingenieurs, temt d Nice en 1884. 

d. Socit'té Centrale d'Architecture de Belgique , het 
jaarverslag over 1885. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

(A. et A . ) BIJ D E P L A A T . 
Het woonhuis, ter linkerzijde op de plaat voorko

mende , was geruimen tijd het laatste in de Plantage-
Middellaan te Amsterdam. 

Daar er waarschijnlijkheid bestond, dat het hoek-
terrein tuin zoude blijven, werd er van den zijmuur, 
door het aanbrengen van banden, vlechtingen en ruit
vormige versieringen van gele steen, nogal werk ge
maakt. 

Overigens onderscheidt het zich, van de meerder
heid der Amsterdamsche „huizen met bovenhuizen" 
wellicht alleen door degelijker bouw, eenige meer
dere sierlijkheid en zorgvuldiger afwerking. Daar het 
„bovenhuis" eerst begint op de tweede é tage, was het 

zaak de verdieping gelijkstraats tot de geringst moge
lijke hoogte te reduceert», ontegenzeglijk ten nadeele 
der verhoudingen. 

De kolommen, consoles, vleugels aan den top en 
de verdere ornementen zijn allen van kunstzandsteen 
uit de fabriek nabij Velsen. De bewerking ervan was 
uitmuntend, hetgeen door de behandeling, die het ce-
mentwerk sedert onderging, niet meer geheel zichtbaar is. 

Het huis werd voltooid in het jaar 1879. Aanne
mers waren de heeren Staal en Haalmeijer; de bouw
kosten bedroegen / 23005.50. 

Het huis, ter rechterzijde op de plaat voorkomende, 
maakt beneden een deel uit van het magazijn der Firma 
Becht en Dijserinck, aan de Stadhouderskade alhier. 
Het bovenhuis is ontegenzeglijk in gunstiger conditie 
dan het zooeven besprokene, daar het op de eerste 
étage begint. 

Daar het bouwterrein slechts ruim 5.50 Meter breed 
was, kwam de gedachte bij den ondergeteekende op , 
de vensters van den voorgevel geheel in een soort van 
„erker" aan te brengen. Deze schuinstaande, over de 
straat heenstekende ramen blijken in het gebruik zeer 
aangenaam te zijn. Het geven van een voor het oog 
voldoend draagpunt, aan een dergelijken erker, zal 
echter, waar de breedte zoo beperkt is als in het on
derhavige geval (terwijl bovendien twee deuren en een 
groot „schaufenster" vereischt werden), steeds een moei
lijk , goed op te lossen motief zijn. 

Aan den gevel werd gebruikgemaakt van roode 
zandsteen van Heilbron (Agent de heer Ferd. Engers), 
een zeer gelijkmatig materiaal , schoon van kleur en 
fijn van korrel. De bewerking ervan was voortref
felijk: scherp, nauwkeurig, degelijk. 

Het huis werd voltooid in het jaar 1882; aannemers 
waren de heeren Gebrs. van Berkum en de bouwkosten 
bedroegen ƒ 21106 60. 

Amsterdam, 31 Maart 1886. I. G O S S C H A L K . 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 31 Maart 1886. 

Het Genootschap hield Woensdagavond zijne 86i»'« 
vergadering in het American Hotel alhier. Na de ope
ning der bijeenkomst, lezing der notulen, mededeeling 
van ingekomen stukken, enz., werden als buitenlid 
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aangenomen de heeren Th. van Harderwijk, te Utrecht, 
en Jac. van Vessem, te Kralingen , en het buitenlid N . 
Nelis als gewoon lid geballoteerd. 

Nog deed het Bestuur een voorstel tot wetswijziging, 
door het vereischte aantal leden onderteekend; dit 
voorstel zal een maand op de Sociëteitszaal ter inzage 
liggen en daarna in de vergadering behandeld worden. 

De heer E . Damen hield eene bijdrage over het 
opruimen van de rotsen in Hell-Gate te New-York; 
door schetsen toegelicht, werd den leden een denkbeeld 
gegeven van dit reuzenwerk. 

De heer A . C. Boerma liet het plaatwerk Archi
tectonische Studiën Blatter circulecren. 

Spreker en kunstgever ontvingen den dank der Ver
gadering. 

De vijf antwoorden, ingekomen op de prijsvraag: 
„Een Schilderhuis" werden bezichtigd. 

In de vraagbus werd een vraag gevonden en naar 
de Vak- en Vragencommissie verzonden. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering 
gesloten. 

(A. et A. ) K A N A A L T E R 
V E R B I N D I N G V A N N O O R D - M E T O O S T Z E E . 

Onder de reuzenwerken, in onze eeuw tot uitvoe
ring gekomen, zal weldra ook het kanaal, dat Noordzee 
en Oostzee verbindt, behooren. 

Reeds in de veertiende eeuw werden beide zeeën 
in verbinding gebracht en wel door een kanaal van 
de Elbe naar de Trave, van 1391 —1398 gegraven. 
Een andere verbinding dezer beide rivieren, in 1525 
gemaakt, werd in 1550 door de bevolking die met 
de steden Hamburg en Lübeck overhooplag, onbruik
baar gemaakt. 

Hertog Adolf maakte in 1571 een plan om de 
Kielerbocht met de Noordzee te verbinden, doch dit 
plan kwam eerst onder Christiaan VI I van 1777— 
1785 in uitvoering. Dit kanaal heeft 6 sluizen; het 
hoogste punt is 7 M . boven den gemiddelden Oostzee-
waterstand en kan door schepen van 3 M . diepgang 
en 32 M . lengte gebruikt worden. 

In 1818 maakte men wel een uitgebreider plan, 
doch het duurde tot 1848 eer men ernstig aan de 
verwezenlijking daarvan begon te denken. Vele plans 
werden geopperd, die als uitgangspunten aan de 
Noordzee: Husum, Tönning, Büsm, enz. aannamen 
en aan de Oostzee: Eckernförde, K i e l , Neustadt, 
Travcmunde, enz. 

De westkust van Sleeswijk-Holstein is door de vele 
wadden, zandbanken en ondiepten ongeschikt om door 
schepen van 8 M . diepte genaderd te worden, en 
het maken van een vaargeul van voldoende diepte 
zou daar met groote bezwaren gepaard gaan. De 
mond van de Elbe heeft daarentegen niet slechts een 
voldoende breedte en diepte, doch wordt door IJsbre
kers steeds vrij van ijs gehouden. De vaargeul na
dert den Holsteinschen oever het dichtst tusschen 
Brunsbüttel en Störort , zoodat de mond van het 
kanaal noodzakelijk tusschen deze beide plaatsen moet 
komen. 

Daar het kanaal ook voor strategische doeleinden 
zeer gewichtig is, kan aan de Oostzeezijde slechts de 
oorlogshaven Kie l het uitgangspunt zijn. 

Drie hoofdrichtingen werden voorgesteld en wel: 
I. Door Baurath Lentze de richting St.-Margarethen— 

Rendsburg—Holtenau, lang 97 K . M ; 
II . Door Gebr. Christensen de richting Brunsbüttel, 

Westensee—Wiek. 
III. Door Bartling de richting Störort—Bordesholm— 

Wiek. 
Toen Regierungs-Baumeister Boden in het jaar 1881 

van den heer Dahlström de opdracht kreeg een nieuw 
kanaalproject op te maken, ging hij na, hoeveel M 3 

grond bij ieder dezer drie richtingen verplaatst zou
den moeten worden. 

Hij kwam tot het resultaat, dat deze cijfers bedroegen 
bij richting I 58 millioen M • ' . 
>» » II 85 „ „ 

„ UI 108 
Boden wist, door een kleine wijziging in richting 

III, de grondverplaatsing daarbij benoodigd, tot 95 
millioen M 1 te reduceeren. 

Om nu tot een raming van kosten te komen, werd 
voor iedere M ' grondverplaatsing een zelfde eenheids
prijs aangenomen, hoewel dit feitelijk onjuist is, daar 
bij richting I de grondwerken meer verdeeld zijn, 
terwijl bij de andere richtingen één heuvelrug ontgra
ven moet worden, zoodat men daar niet op vele 
punten tegelijk kan beginnen. De uitgegraven grond 
wordt bij richting I hoofdzakelijk in de Eidermeeren 
geborgen, terwijl bij de andere richtingen aanzienlijke 
terreinen voor grondberging moeten aangekocht wor
den. Ook wordt voor alle richtingen één onteigenings-
prijs aangenomen, wat ook niet juist is , daar de eene 
meer, de andere minder de bestaande rivieren of 
kanalen volgt. 

Op deze wijze werden de kosten voor de verschil
lende ontwerpen begroot: 

voor richting I op 75 milloen mark 
H 104 

„ III „ 129 
voorgewijzigdericht.III „ 114 „ „ 

Daar dus richting I de goedkoopste bleek, werd 
deze door Boden gekozen en naar zijn inzichten ver
anderd. 

Het plan Boden, waarop de aan den Rijksdag voor
gelegde plans gebaseerd zijn, heeft een lengte van 
98 K . M . , en begint ongeveer 1500 M . zuidelijk van 
de haven van Brunsbüttel, doorsnijdt dan de Süderdith-
maischer Nilderung en de Kudensee, volgt de Burgerau 
tot Burg , en kruist in het dal van Holstenau de water
scheiding tusschen de Elbe en de Eider bij Gröndal. 
Vervolgens wordt het Giëselau-dal gevolgd, en bij 
Wittenbergen vindt de verbinding met de beneden-Eider 
plaats Het kanaal volgt nu deze rivier en het oude 
Eider-kanaal en eindigt bij Holtenau. 

Bij het vaststellen van het kanaalprofiel ging Boden uit 
van de veronderstelling, dat twee groote handelsstoom-
booten, breed 12 M . , met een diepgang van 6 M . en 
een doorsnede onder water van ±. 61 M J , elkander 
moeten kunnen passeeren, terwijl ook de doorvaart van 
oorlogsschepen met 6 M . diepgang geen stoornis in 
het verkeer zou mogen brengen, en in tijd van oorlog, 
door het opstuwen van het kanaal, ook voor schepen 
van grooter diepgang voldoende diepte moest verkregen 
worden. 

De bodem van het kanaal is daarom op 8 M . be
neden den gemiddelden Oostzeewaterstand geprojecteerd, 
en heeft een breedte van 22 M . De breedte van den 
waterspiegel is 58 M . 

Daar een groot aantal sluizen het verkeer ongemakkelijk 
gemaakt zou hebben, want voor 6 maal schutten zou
den minstens 9 uur benoodigd zijn, heeft de ontwerper 
slechts twee sluizen, en wel een aan de Noordzee- en 
een aan de Oostzeezijde. 

De krommingen hebben als minimum op de as van 
het kanaal een straal van 750 M . 

Het ontwerp-Boden werd door het Pruisische Mini 
sterie van Openbare Werken met zorg nagegaan, en 
zeer gunstig beoordeeld. Slechts wenschte men de afme
tingen van het kanaalprofiel wat grooter, om het pas
seeren van oorlogsschepen gemakkelijker te maken. 

De bodemsbreedte werd op 26 M . bepaald, de diepte 
bij gemiddelden waterstand op 8.50 M . gebracht, en de 
breedte van den waterspiegel bij gemiddelden waterstand 
op 60 M . bepaald. 

Door deze grootere afmetingen en ook wegens de 
grootere sluizen en de forten, tot verdediging van het 
kanaal bestemd en in het Regeerings-ontwerp opgeno
men , is dit 49 millioen mark duurder dan het ontwerp-
Boden. 

De Noord- en Oostzee zijn slechts door een betrek
kelijk smal schiereiland gescheiden, zoodat de heer-
schende wind aan beide kusten dezelfde is. Daardoor 
heeft men bij het kanaal het voordeel, dat als het 
water aan de eene kust door den wind opgestuwd 
wordt, het aan de andere kust wegloopt. 

De waterstanden aan beide kusten zijn ten opzichte 
van het nulpunt der Oostzee-peilschaal: 

In de Kieler Bucht (Oostzee): 
Hoogwater 3.17 M . -+-
Laagwater 2.09 M . -f-

Bij Brunsbüttel (Noordzee): 
Hoogste bekende waterstand 5.23 M . •+-

Hoogwater 1.46 M . - j -
Laagwater 1.30 M . -f-

Laagste bekende waterstand 2.77 M . -4-
De gemiddelde waterstand aan de Elbe-zijde is 0.08 M . 

hooger dan die aan de Oostzee. De laagstbekende 
waterstand te Brunsbüttel kwam in 7'/ 2 jaar slechts 
ééns voor. 

De waterstanden aan de Oostzeezijde vertoonen slechts 
weinig abnormaliteiten. Waarnemingen te Kiel hebben 
aangetoond, dat de gemiddelde waterstand slechts zeer 
enkele dagen van het jaar boven of beneden het nul
punt is. 

De Elbe- en Eider-vlakten, waardoor het kanaal 
gaat, zijn zeer laag gelegen, en daardoor wordt de 
waterafvoer van die streken dikwijls belet, daar bij 
Westenwind, als wanneer zoowel op de Elbe als op 
de Eider, de waterstand zeer hoog is, van de uitlaat -
sluizen slechts zeer weinig gebruik gemaakt kan worden. 
Daar nu juist met Westenwind veel regen valt, heeft 
de landbouw in die streken dikwijls overlast van water. 
Zal dus het kanaal tevens dienstbaar gemaakt worden 

Naan de afwatering dezer vlakten, dan is een zoo laag 
mogelijke waterstand een noodzakelijk vereischte; komt 
echter de bodem van het kanaal zeer diep te liggen, 
dan geeft dit aanleiding tot buitengewone grondver
plaatsing. Zal het kanaal aan de vereischten, door de 
scheepvaart gesteld , voldoen , dan moet de waterstand 
er zoo gelijkmatig mogelijk zijn, en slechts weinig stroo
ming toegelaten worden. 

Het komt er dus op aan, om de hooge waterstanden 
van Elbe , Eider en Oostzee door sluizen te keeren. • 

Volgens het ontwerp-Boden kan de Oostzeesluis in 
den regel openstaan, en kan de Elbesluis geopend 
worden, zoodra de Elbe-spiegel den kanaalwaterstand 
bereikt heeft en wordt die sluis gesloten, zoodra bij 
het intreden van den vloed het Elbewater in het kanaal 
begint te vloeien. Gedurende ieder getijde kan de 
Elbesluis ongeveer 3 uur geopend zijn, en vloeit on
geveer 2 millioen kubiekmeter uit het kanaal. De 
westelijke helft van het kanaal krijgt dus een lageren 
waterstand, en gedurende de, 10 uren, dat de Elbesluis 
gesloten is , vindt dus een strooining van het Oosten 
naar het Westen plaats, daar de binnenwateren slechts 
een watermassa van 370,000 M 3 op het kanaal brengen. 

Bij abnormalen waterstand verandert de toestand. 
Komt het Oostzeewater 0.50 M . boven of beneden het 
nulpunt, dan moeten de sluizen aan de Oostzijde ge
sloten worden, daar anders te veel water in het kanaal 

zou vloeien, of de waterspiegel te laag zou komen 
te staan. 

Is het water op de Elbe zoo hoog, dat zelfs bij eb 
de sluizen niet geopend kunnen worden, wat meestal 
bij sterken Westenwind plaatsheeft, dan voeren de 
binnenwateren, wegens de hevige regens, waarmede 
de Westenwind vergezeld gaat, ongeveer 2,350,000 M 3 

water op het kanaal, zoodat de waterstand daar spoedig 
zoo hoog wordt, dat spuien op de Oostzee mogelijk 
is. Door middel der sluizen kan men aan die zijde , 
in het ongunstige geval, dat de Oostzeespiegel zeer 
laag daalt, den afvoer regelen. De stroom in het kanaal 
zal een snelheid hebben, die voor de scheepvaart niet 
hinderlijk geacht wordt, terwijl het Rijks-project boven
dien aan de beide uiteinden van het kanaal een diepte 
van 9 M . geeft, om de vermindering van het kanaal
profiel bij uitstrooming te voorkomen. 

Groote oorlogsschepen zullen eerst kunnen passeeren, 
wanneer het water tot de vereischte hoogte is opge
stuwd , wat soms 24 uur kan duren. 

Het groote voordeel, dat het kanaal voor de Klbe-
en Eidervlakten biedt, springt in het oog, daar deze, 
bij hoogen stand der rivieren, haar water op de Oost
zee loozen kunnen. Ook wordt door de daling, die 
in den waterstand van de Eidermeeren zal plaatsvinden, 
veel vruchtbaar land beschikbaar, terwijl de uitge
graven grond eveneens voor een groot deel in die 
meeren geborgen kan worden. 

In het Rijks-project is aan de Elbe een groote en 
een kleinere sluis, beiden met dubbele deuren, en~een 
derde sluis, die vier oorlogsschepen tegelijk bevatten 
kan, voorgesteld, terwijl daar de Eider slechts door 
een kleine sluis met het kanaal in verbinding staat. 
Aan de Oostzee heeft men dezelfde sluisinrichting als 
aan de Elbe. 

Slechts bij Rendsburg en bij Kie l wordt het kanaal 
i overbrugd, en wel door draaibruggen ; overigens wor

den stoomponten ter verbinding van de beide oevers 
gebruikt. 

Vóór de zeesluizen heeft men een buiten- en binnen
haven ontworpen. De buitenhaven wordt door hoofden 
gevormd. Het aanschaffen van 12 sleepbooten is in 
de begrooting opgenomen. 

Van welke beteekem's dit kanaal kan worden, moge 
blijken uit de opgave der schepen, die de Sond jaar
lijks passeeren. 
1881 — 22,772 zeilschepen, 9,622 stoombooten, tegen 11,225,562 ton 
1882 — 26.392 » 12,296 » » 13,876,846 » 

1883 — 22.908 » 13.960 » » 13,973,123 » 

De vaart door het Kattegat is in het najaar, den 
winter en het voorjaar zeer gevaarlijk, zoodat vooral 
in die jaargetijden vele kapiteins het kanaal zullen 
verkiezen. 

De kanaalgelden worden aangenomen op 
0.35 Mark per ton voor zeilschepen in ballast 
0.50 „ „ „ „ stoombooten „ „ 

0.60 a 1.— „ „ „ „ geladen schepen. 
Wij hebben gemeend, dat het onzen lezers niet on

aangenaam zou zijn iets omtrent' dit kanaal te verne
men. Situatie, langs- en dwarsprofielen kan men vinden 
in het „Wochenschrift des Oesterreichischen Ingenieur-
und Architecten Vereins". 

Zeer zeker zou het voor Duitschland zeer te wen
schen wezen, indien met de uitvoering van dit kanaal 
spoedig een begin gemaakt werd. 

O N T D E K K I N G V A N E E N R E U S A C H T I G E 
P Y R A M I D S I N M E X I C O . 

Onder de pyramiden van Egypte is die van Cheops 
de meest bekende en om hare grootte beroemd. Wei 
nigen weten evenwel, dat er nimmer een koning Cheops 
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geleefd heeft, ofschoon oude schrijvers als om strijd 
dien naam noemen. Later werd bewezen, dat men 
met den naam van den persoon in de war was, en dat 
koning Choefoc de grootste pyramide van Egypte liet 
bouwen, die algemeen als die van Cheops bekend is 
en als maatstaf van vergelijking met de hoogte onzer 
groote bouwwerken wordt aangenomen. Dat die ko
ning Choefoe heette èn niet Cheops, blijkt duidelijk 
uit de naamteekens van den stichter, die in hierogly-
phisch schrift tal van malen op de pyramide voorkomen. 

Deze pyramide staat op een 40 M . hoog terras, 
verheft zich 146.5 M . daarboven en heeft een daaraan 
evenredig grondvlak. Het is niet alleen de hoogte, 
die onze verbazing wekt, maar nog meer de ontzet
tende massa. Dc lengte van elke zijde van het grond
vlak bedraagt 233 M . of i 3 / maal de hoogte; het 
geheele oppervlak, dat de pyramide beslaat, is 233 X 
233 M . — 54289 M ' , terwijl de inhoud omstreeks 
2,660,161 M 3 bedraagt. 

Deze massa van ruim 2'/, millioen stère bestaat uit 
groote blokken, die uit het Mokattam gebergte (Dsche-
bel Mokattam) aangevoerd en bij aankomst over een 
40 M . hooge helling vervoerd moesten worden, waar
mede gedurende 10 volle jaren 200,000 handen werden 
beziggehouden. En toch wordt deze reuzenmassa over
troffen door eene pyramide, onlangs in Sonora op 20 
mijlen zuid-oostwaarts van de stad Madeleine te mid
den van een maagdelijk woud ontdekt. Deze pyra
mide meet aan de basis bijna 4500 voet, heeft eene 
hoogte van 750 voet en nagenoeg dc dubbele afmetin
gen van die van koning Choefoe in Egypte. Van den 
voet tot aan den top is om deze reuzenconstructie een 
rijweg slingersgewijzc aangelegd. De buitenwanden 
zijn bekleed met groote granieten zerken, die met zorg 
behakt en van groeven voorzien zijn, waardoor een 
goed effect verkregen wordt. 

Een weinig oostwaarts van deze pyramide, doch 
bijna onmiddellijk daarbij, verheft zich een tweede kegel 
van bijna gelijke hoogte, die een zeer groot aantal 
openingen of kamers bevat. Men vindt er meer dan 
honderd vertrekken, die slechts weinig in afmeting van 
elkaar verschillen en een gemiddelde lengte van 10 tot 
15 voet, bij een breedte van 5 tot 15 voet hebben en 
gemiddeld 8 voet hoog zijn. Allen hebben slechts één 
opening, die zich meestal boven en dicht bij de zolde
ring bevindt. 

Het verdient opmerking, dat de muren bedekt zijn 
met tallooze hiëroglyphen en allerlei vreemdsoortige 
figuren, waaronder afbeeldingen van handen en voe
ten , en dat daarin een groote hoeveelheid steenen ge
reedschappen worden aangetroffen. 

Het is niet uitgemaakt en zal moeilijk uit te vorschen 
zijn, tot welk tijdperk de bouw van deze pyramiden 
moet worden teruggebracht. Ook is het niet met zeker
heid te bepalen of de kamers oorspronkelijk bij den bouw 
of later uitgehouwen zijn, en evenmin wanneer het volk 
leefde, dat zich van de gevonden gereedschappen be
diende. Velen nemen aan, dat de kamers de voor
malige woningen van Maijos waren, een volk, dat nog 
hedentendage in de zuidelijke gedeelten van Sonora 
gevonden wordt en zich onderscheidt door blauwe 
oogen, blond haar en een blanke huid, een niet te 
miskennen bijzonderheid in een land, dat door volken 
van bepaald Indiaansch ras bewoond en bevolkt i s , 
en wier zeden, wilde natuur, woest karakter, onbe
schaafde gewoonten en luiheid in sterke tegenstelling 
staan met de zuivere zeden, het zachtzinnig karakter, 
de arbeidzaamheid en bedrijvigheid der Maijos, die 
er een eigen alphabet op na houden en tamelijk be
dreven zijn in wiskundige en sterrenkundige weten
schappen. 

De Egyptenarcn genoten totdusverre de eer de 
beste bewerkers van steen uit de Oudheid te zijn en 
aan hen werden de grootste werken onder alle volken 
der wereld toegeschreven. De ontdekking van de 
pyramiden in Sonora ontneemt hun dien eerepalm. 

Het zou voor de geschiedenis van kunst- en weten
schap van groot belang zijn, als kon worden uitge
maakt of de pyramiden van Egypte in eenig ver
band tot die van Sonora staan, of de eersten naar de 
laatsten of de laatsten naar de eersten zijn gekopieerd 
en hoe en op welke wijze de kunst tot het bouwen 
van dit soort van monumenten naar een ander wereld
deel werd overgebracht; eindelijk boezemt de vraag 
belang in , of beide volken de op zichzelf gelijke mo
numenten voor een gelijk doel oprichtten. Spreekt 
hier niet een bijzonder merkwaardige verwantschap? 

J. C. K R U S E M A N . 

N I E U W E S O O R T E N V A N B R O N S . 
In de laatste jaren worden zooveel soorten van brons 

aan de markt gebracht, wier eigenschappen van die der 
vroeger gebruikte legeeringen genoeg verschillen om 
in vele gevallen ijzer en staal door brons te doen ver
dringen , dat men onzen tijd wel het tweede bron
zen tijdperk zou mogen noemen. Het eenvoudigste brons 
is thans, evenals vroeger, een legeering van koper en 
tin; zoolang deze twee metalen de hoofdbestanddeelen 
blijven, noemt men tegenwoordig mengsels van metalen 
brons, ook wanneer zij bovendien zink, lood, phosphor, 
mangaan, kiezel of ijzer bevatten. 

Aan de vermenging van het ouderwetsche brons met 
een geringe hoeveelheid van een of meer der zooeven 
genoemde grondstoffen, heeft men de ontwikkeling der 
vervaardiging van bronzen voorwerpen te danken. In 
den machinenbouw worden niet minder dan elf verschil
lende soorten van brons gebruikt: phosphorbrons, kie
zelbrons, mangaanbrons, deltametaal, phosphorkoper, 
phosphormangaanbrons, phosphorloodbrons, phosphor-
tin, aluminiumbrons, zilveroïd en kobaltbrons. In het 
algemeen kan men zeggen, dat de werking van phos
phorus op koperlegeeringen hierop neerkomt, dat de 
in de gesmolten metalen opgesloten zuurstof weggeno
men wordt en het metaal dientengevolge een zekere 
mate van homogeniteit, vastheid en taaiheid verkrijgt, 
die het scheikundig zuiver metaal ook bezit. 

P h o s p h o r b r o n s werd door Dr . Künzel, te Blasewitz 
bij Dresden, uitgevonden en in 1873 voor het eerst 
door de Phosphor-Bronze Company in Engeland inge
voerd. Het bestaat uit koper, tin, phosphor en andere 
bestanddeelen volgens bepaalde gewichtsverhoudingen; 
van het gehalte der verschillende bestanddeelen hangt 
het af, of het mengsel de zachtheid van koper, de 
taaiheid van ijzer of de hardheid van staal bezit. Phos
phorbrons moet boven staal verkozen worden, wanneer 
naar vastheid, taaiheid en duurzaamheid wordt gevraagd. 
Het aantal toepassingen is legio; in de eerste plaats 
moet wel de vervaardiging worden genoemd van me
taaldraad , stangen, buizen, platen, gegoten ornementen, 
schroeven, cilinders, kleppen, kokers en verschillende 
deelen van machines, die aan wrijving zijn blootgesteld. 

Phosphorbrons bezit de eigenschap, dat het tenge
volge van herhaald stooten en buigen niet kristallijn 
wordt; daar het bovendien bij de aanraking met de ver
schillende vloeistoffen in mijnwerken of door den in
vloed der lucht niet roest, is het bijzonder geschikt 
voor koorden van metaaldraad. In vergelijking met 
koper, wordt phosphorbrons door zwavelzuur en zee
water weinig aangetast. Om de vermenging met andere 
metalen geheel te vermijden, gebruikt men, bij het gieten 
van voorwerpen van phosphorbrons, nieuwe of vol
komen zuivere smeltkroezen van graphiet. 

De ontdekker van k i e z e l b r o n s is Lazare Weiier 
te Angoulème; hij had gevonden, dat telegraafdraden 
een beter geleidingsvermogen verkrijgen en even stevig 
blijven, wanneer de phosphorus van het phosphorbrons 
door kiezel vervangen wordt. Bovendien is het gewicht 
van den draad veel kleiner en wordt hij ook aangeprezen 
wegens zijn groote veerkracht, zoodat de einden van 
een afgebroken draad niet naar beneden hangen, maar 
zich oprollen tot de eerste plaats, waar de draad be
vestigd is. 

Het m a n g a a n b r o n s behoort tot die soorten, 
welke in den een of anderen vorm ijzer bevatten. Eerst 
in 1876 slaagde P. M . Parsons erin, bruikbaar mangaan
brons te verkrijgen door een legeering te maken van 
koper met eene geringe hoeveelheid ferromangaan. Deze 
soort van brons wordt gebruikt, wanneer de beneden
stukken uit koper bestaan. 

Het ferromangaan wordt in een afzonderlijke kroes 
gesmolten en dan bij het gesmolten koper gevoegd; 
het eerstgenoemde bewijst hier denzelfden dienst, als wan
neer men het in de Bessemer peer bij het van koolstof 
bevrijde ijzer doet. Evenals phosphor maakt mangaan 
de legeering dicht en homogeen. Mangaanbrons wordt 
in vijf verschillende kwaliteiten aan de markt gebracht; 
de voornaamste toepassing vindt het in de vervaar
diging van schroeven voor schepen. 

Van de overige soorten moet nog genoemd worden: 
P h o s p h o r k o p e r , het eerst door W . G. Otto te 

Darmstadt gemaakt om op een gemakkelijker wijze phos
phorbrons en allerlei koperlegeeringen te vervaardigen; 

P h o s p h o r l o o d b r o n s , in het midden van 1881 
door H . Kühne & C"., te Löbtau bij Dresden, in Enge
land ingevoerd. C/tem. Ccntr. Blatt. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer dc Redacteur, 
Sta mij eenige plaatsruimte toe in uw blad voor en

kele opmerkingen omtrent het stuk, getiteld: „Kunst 
per kilogram", opgenomen in uw nommer van 20 
Maart 1.1. 

Velen met mij hebben bij de lezing van dat artikel 
een onaangename gewaarwording ondervonden, voort
spruitende uit het feit, dat de schrijver „Dixi" de han
delingen der Commissie uit het Delftsch Studentenkorps, 
belast met de zorg voor een geschenk aan Prof. Bos
scha , sterk afkeurt en den kunstzin der Delftsche jon
gelui , in 't algemeen, in twijfel trekt. 

Uit goede bron is mij bekend hoe de — tot waarde 
van het kunstwerk niets afdoende — mededeeling, dat 
het beeld 585 K . G . weegt, in de kranten kwam. Op 
den dag der tentoonstelling deelde een Commissie-lid 
aan een der omstanders dat gewicht mede om hem 
een denkbeeld te geven van enkele bezwaren , die de 
opstelling van het beeld had opgeleverd. Dat deze 
mededeeling zoo bijzonder interessant is gevonden door 
de intelligente vertegenwoordigers der pers, is waarlijk 
de schuld niet van de leden van het D . S. C. 

De smaak van den onbekenden heer „Dixi" blijkt 
dus niet zoo heel fijn te zijn geweest. Hij meende den 
toekomstigen ingenieur te proeven, hij heeft slechts 
een proeve gehad van de dwaze mededeelingen, die 
door onhandige verslaggevers tot berichten werden ge
brouwen. Een treurig figuur maakt daarom ook de 
geestigheid, opgesloten in den veelbelovenden titel 
„Kunst per kilogram"! 

E n nu de groote grief: waarom het maken van 
't beeld niet aan een Hollandsch kunstenaar werd op
gedragen ! De redenen, om welke de Commissie be
sloot het geschenk aan Prof. Bosscha niet te doen 
uitvoeren in Nederland, zijn kiesheidshalve hier niet 

op te geven; echter is 't bij een weinig doordenken 
duidelijk, dat die Commissie zeer zeker gewichtige 
redenen daartoe gehad heeft, indien men in aanmer
king neemt de moeilijkheden, die onderhandelingen 
met een persoon buitenslands onvermijdelijk met zich 
voeren en het enorm risico, verbonden aan de ver
zending van een kunstwerk als dit, van Florence naar 
Delft. 

't Is evenwel bekend genoeg, dat hetgeen tegen
woordig van studeerende jongelui uitgaat, door som
migen per se wordt veroordeeld. In plaats van opmer
kingen, als die van „Dixi", hebben de Delftsche 
studenten m. i . eerder een woord van lof verdiend voor 
een zoo kranig gevonden huldeblijk. Het initiatief 
van 't D . S. C. is zeker in de hoogste mate tc prijzen, 
waar in ons trage Nederland nog geen standbeeld 
prijkt voor Huygens, een man, die door de weten
schappelijke autoriteiten boven Leibnitz en Newton 
wordt gesteld. Waar jongelieden zulk een voorbeeld 
geven , moest alle critiek zwijgen. 

Dat het kunstwerk aan hooge eischen beantwoordt, 
blijkt o. a. uit de woorden, door den heer Lacomblé 
vóór de buste van Huygens uitgesproken: „Alleen een 
Italiaan is in staat derwijze het marmer te bezielen"! 

Door denzelfden spreker werden de hoogst kunst
volle bewerking en de niet kleingeestige behandeling 
der détails ten zeerste geprezen. De Commissie heeft 
in elk geval redenen genoeg zich er niet over te 
beklagen, dat zij in dit geval het protectionisme niet 
heeft gehuldigd. 

U bij voorbaat dankzeggende voor de opname, 
mijnheer de Redacteur, 

Met de meeste hoogachting, 
Uw Dv. Dienaar 

Amst. 28 Maart 1886. A . R E I J D I N G . 

P R IJ S V R A G E N . 
De Afdeeling Utrecht van de Maatschappij tot Bevordering 

der Bouwkunst heeft eene prijsvraag uitgeschreven, waarvoor 
de mededinging zich bepaalt tot de bouwkundigen in de pro
vincie Utrecht. 

Het programma luidt als volgt: 
E e n wandbe t immer ing voor een Salon. 

Het salon heeft in grondvlak eene afmeting van 5 X 7 me
ter; de hoogte van den vloer tot onderkant plafond is 4.25 meter. 

Gevraagd worden: de betimmeringen van den langen wand 

met den of twee deuren (geen brise'edeurcn) en van' den kor

ten wand met vensters en luiken in kasten; schaal 1 a 2 0 ; 
benevens de voornaamste profielen en verbindingen op de halve 
ware grootte. 

De stijl is aan den ontwerper overgelaten, doch de teeke
ningen moeten met O.-I.-Inkt zijn geteekend en niet gekleurd. 

Tot de beantwoording dezer prijsvraag worden alle bouw
kundigen, wonende in de provincie Utrecht, uitgenoodigd. 

De plans moeten worden ingezonden vóór of op 1 Augus

tus a. s. bij den Secretaris der Afdeeling (Donkere Gaard F 
283d te Utrecht) en, voorzien van een motto, vergezeld zijn van 
een gesloten naambriefje met hetzelfde motto en een adres, 
om, desnoodig, met den inzender te kunnen correspondeeren, 
zonder het naambriefje te openen. 

De teekeningen zullen worden beoordeeld door eene com
missie van 3 leden, door het Bestuur, uit de leden der Afdee
ling Utrecht, gekozen. 

Het bestgekeurde ontwerp ontvangt een premie van ƒ25 
in geld, en, indien het wordt bekroond, tevens het getuig
schrift van de Afdeeling. 

De teekeningen blijven eigendom van de ontwerpers, doch 
moeten, desverlangd, aan het Bestuur voor afdruk tijdelijk 
worden afgestaan. 

De antwoorden zullen worden tentoongesteld op de eerst
volgende vergadering der Afdeeling, na de beoordeeling, waarbij 
het rapport ter inzage zal worden gelegd. Na afloop daarvan 
kunnen zij worden teruggevorderd, volgens nadere kennisge
ving, bij den Secretaris op vertoon van eenteeken, dat ook 
op den naambrief moet zijn gesteld. Binnen 14 dagen niet in
gevorderd zijnde, zal de naambrief worden geopend, en het 
plan aan den inzender teruggezonden worden. 

Namens het Bestuur van de Afdeeling, 
'I. H . J. V A N L U V T E R E N , 

Secretaris. 
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Bij het Bestuur der Nederlandsche Vereeniging voor Teeken

onderwijzers zijn dertien ontwerpen ingekomen voor een getuig
schrift, als: 

1. Con Amore, 
2. Kunstnijverheid, 
3. Natura Artis Magistra 1, 
4. Natura Artis Magistra 2, 
5. Pentalph, 
6. Ars Nobilitat, 
7. Artes et Industria, 
8. Ars et Doctrina, 
9 . Concours, 

10. Tot oefening, 
11. Steeds beter, 
12. In zee, 
13. Salvador Rosa. 
Volgens het Maandblad, gewijd aan de belangen van het 

Teekenonderwijs en de Kunstnijverheid in Nederland, waaraan 
wij dit bericht ontleenen, gaf een oppervlakkige blik den in
druk, dat aan verscheidene dezer teekeningen veel zorg is be
steed, dat er onder de deelnemers zijn, die zeer handig de 
teekenpen voeren en dat er enkele zeer oorspronkelijke con
cepties onder de antwoorden voorkomen. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
' S - G R A V E N H A G E . Met het oog op de onderhandelingen, door 

de Haagsche Tramwegmaatschappij gevoerd over de oprichting 
van eene Nederlandsche Vennootschap, waarin de tegenwoor
dige Maatschappij zich zou oplossen en op de onmogelijkheid, 
om vóór 1 Apr i l deze zaak tot een goed einde te brengen, 
hebben B. en W. aan den Raad voorgesteld: i°. hen te mach
tigen aan de Directie der Haagsche Tramweg-maatschappij tijd 
te geven tot 1 Juni e. k. om te bewijzen, dat de beoogde Ne
derlandsche Vennootschap is tot stand gekomen en tevens de 
voorwaarden, waarop die Vennootschap concessie van den Raad 
zou verlangen, tot in bijzonderheden mede te deelen; 2°. in-
tusschen het verzoek van den heer Van Lith aan te houden. 
De Raad heeft in zijne zitting van Donderdag j . l . besloten 
de bedoelde machtiging aan Burgemeester en Wethouders te 
geven. 

Het beginsel tot indiening van een adres aan Z. M . 
den Koning om steun in zake den aanleg van een visschers-
haven te Scheveningen werd aangenomen, waarna de redactie 
daarvan, door Burgemeester en Wethouders voorgedragen, 
werd goedgekeurd. Behalve het inroepen van 's Konings hulp, 
bevat dit adres een mededeeling van den Raad, dat door de 
gemeente, hoewel bereid het voorlaatste plan met 7 '/, ton sub
sidie te ondersteunen, niettemin om verschillende bezwaren 
niet tot den aanleg van een zeehaven kon overgaan. Mitsdien 
verzoekt de Raad Z. M. een commissie in het leven te roepen 
tot het onderzoeken van de vereischten voor een zeehaven, 
de kosten en de wijze van uitvoering. 

— Aan den hoofdingenieur der marine J. \V. Calten en 
den ingenieur 2de klasse der marine F. S. C. M. Wijs, is op
gedragen een reis te doen door Zuidelijk Frankrijk en Italië, 
om op enkele marinehavens de scheepswerven en arsenalen 
te bezoeken. 

— De gewone jaarlijksche vergadering van de Vereeniging 
De Ambachtsschool werd Maandag j l . gehouden en door vele 
belangstellenden bijgewoond. 

In het jaarverslag van den Secretaris wordt de bijzondere 
aandacht gevestigd op het onderwijs aan de machinistleerlin
gen, die, in overleg met de Machinistenschool te Amsterdam, 
de allereerste opleiding in het machinevak aan de Ambachts
scholen genieten. Dat deze opleiding hier op hare plaats is, 
bewezen de vele aanvragen van de smidsleerlingen om tevens 
voor de lessen der machinisten te worden ingeschreven. Het 
aantal dezer leerlingen steeg in dit jaar tot 14. 

In den afgeloopen winter werd de proef genomen met een 
cursus voor teekenonderwijs aan volwassen werklieden. De 
ondervinding, daaromtrent dezen winter opgedaan, is echter 
nog niet voldoende om daarover uitspraak te doen. Neemt 
men echter in aanmerking, dat —ondanks den zeer beperkten 
tijd, voor de oproeping en toelating beschikbaar, alsmede de 
geringe openbaarheid, die aan deze zaak gegeven mocht 
worden, omdat vooreerst niet meer dan 30 werklieden plaats 
konden vinden, — het aantal deelnemers dit maximum toch 
bereikte, dan zal men toestemmen, dat er alle kans is, dat bij 
herhaling en uitbreiding van deze maatregelen de werklieden 
zich een volgenden winter in grooter getal zullen komen aan
melden ; daarom zal de proef worden herhaald. 

Het aantal leerlingen bedroeg bij de opening der school op 
8 Apri l 1885 142, maar daalde tengevolge van binnentijdsch 
vertrek tot 120. 

B R E D A . Op de algemeene vergadering der Ginnekensche 
Tramwegmaatschappij is bepaald, dat 3 pCt. van het maat
schappelijk kapitaal als dividend over 1885 zal worden uitge
keerd. De heerschende malaise en het slechte weder gedurende 
een groot gedeelte van dat boekjaar werden als oorzaken be
schouwd van de mindere opbrengst. 

A M S T E R D A M . Omtrent het plan der bewoners van de K a l -
verstraat en het Rokin, van af de Kapelsteeg tot de Water-
steeg, om hunne winkels en woningen electrisch te verlichten, 
meldt de Amsterdamsche courant het volgende: 

»Met kracht is de zaak ter hand genomen en bereids werden 
onderscheidene firma's hiertelande aangezocht, om opgave te 
doen van plans en kosten van aanleg, verlichting enz. Hoe
wel de beoordeeling der reeds ingekomen opgaven nog aan 
een bevoegd persoon moet worden opgedragen, kan thans reeds 
met grond worden aangenomen, dat de electrische verlichting 
van het aangeduide blok, bevattende een 2otal perceelen, 
minder zal kosten dan de verlichting met gas, die voor deze 
perceelen, welke alle thans nog van gas worden voorzien door 
de Amsterdamsche Pijpgas-Compagnie, gezamenlijk, per jaar 
/' 13,000 a ƒ 14,000 bedraagt. Te meer zal dit het geval zijn, 
wanneer men tegen 1 Augustus 1S87 — het tijdstip waarop 
de concessie dier Maatschappij eindigt —genoopt zal zijn zich 
bij de Imperial van gas te voorzien. Gelijk de ervaring heeft 
geleerd, zal ook genoemd bedrag, onder de Imperial', met om
streeks 20 percent verhoogd worden. 

»Bij aanleg van het benoodigd aantal. zijnde 600 gloeilampjes, 
zal — zoo verwacht men — besparing van kosten verkregen 
worden. 

«Van de firma's, die opgave van plans deden, is hettotnutoe 
eene Rotterdamsche firma, wier plans, zoowel geldelijk als 
technisch, het meest aannemelijk schijnen. 

«Opmerkelijk, dat de zaak de aandacht getrokken heeft van 
de Berlijnsche firma Siemens en Halske. Zonder daartoe aan
gezocht te zijn, liet deze op eigen gelegenheid een plaatselijk 
onderzoek instellen. 

»Dit gedeelte der Kalverstraat zal dus in allen gevalle elec
trisch verlicht worden." 

— (A. et A.) Zooals men zich zal herinneren, is de aanmeldings
termijn ter inzending voor de Tentoonstelling te Berlijn, waarvoor 
de vereeniging Architectura et Amicitia plaats verwierf, den 
isten Apr i l gesloten. 

Het is ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat de aan
meldingen ruim voldoende zijn om de wandvlakten behoorlijk 
te vullen. Aan afwisseling zal het niet ontbreken. 

Jammer is het te achten, dat de beperkte ruimte, die de Com
missie uit de Berlijnsche architecten ter beschikking had, niet 
toeliet meer dan één kabinet aan hun Amsterdamsche collega's 
af te staan. 

De welwillendheid, waarmede dat echter geschiedde, kan niet 
genoeg worden geprezen. Het is te hopen, dat daaruit blijvende 
relation tusschen de Duitsche architecten en de vereeniging 
Architectura et Amicitia mogen voortvloeien, die vooral nut
tig zullen kunnen zijn voor de jongeren, die voor studie of 
betrekking de oogen op Duitschland hebben gevestigd. 

R O T T E R D A M . Er heeft zich een combinatie gevormd, die het 
panorama wenscht te veranderen in een schouwburg of Eden-
theater. Men wil er verschillende vermakelijkheden geven tegen 
zeer matigen toegangprijs. 

LEEUWARDEN. Naar aanleiding van een bij Burgemeester 
en Wethouders ingekomen verzoek van de heeren Th. A . van 
den Broek en G. W. Barneveld Kooy Jr. te Amsterdam, om 
nu reeds over te gaan tot de bepaling van den norm, waaraan 
het water van de waterleiding der gemeente minstens moet 
beantwoorden, is volgens de Leeuwarder Courant door ge
noemd college onlangs eene commissie van vijf deskundigen 
benoemd (de heeren Dr. Jac. Baart de la Faille, Dr. N . Ree
ling Brouwer, G. B. Schmidt Jr.. apotheker en H . van Gel
der, militair apotheker, allen te Leeuwarden, en Dr. E. A . 
van den Burg, hoogleeraar te Leiden), om te adviseeren, of 
en in hoever de door concessionarissen ingezonden concept
norm — waaraan deze vermeenen, dat bij de gekozen prise 
d'eau, zijnde het Pikmeer en de Wijde Ee, nabij Grouw, het 
gezuiverde water der waterleiding zal kunnen voldoen — , aan 
art. 2 der concessie-voorwaarden tot levering van een alleszins 
deugdelijk drinkwater beantwoordt. 

D O R D R E C H T . Maandag 1.1. had de uitreiking der prijzen en 
getuigschriften plaats aan het eerste zevental leerlingen, dat 
na het doorloopen van den 3jarigen cursus de Ambachtsschool 
zal verlaten. Een bezoek, aan de vooraf gehouden tentoon
stelling gebracht, deed zien, dat het meerendeel der vertrek
kende leerlingen den tijd goed besteed en getracht hebben, 
zich het onderwijs ten nutte te maken. Vele tentoongestelde 
voorwerpen, o. a. een Engelsche trap met binnenboom en 
leuning, een schoorsteenmantel, eenige meubelen, allen op 
ware grootte vervaardigd, gaven blijk, dat het flink behan
delen der gereedschappen en eenige vormkennis den vervaar
digers eigen was. Uit het jaarverslag bleek, dat de Dordsche 
Ambachtsschool zich in grooten bloei verheugen mag, ofschoon 
zij eerst sedert drie jaar bestaat en in haar leerplan alleen 
timmeren en teekenen opgenomen is. Neent men het bevol
kingscijfer der stad en net beperkte leerplan in aanmerking, 
dan is de school geenszins de minst bevolkte onder hare zus
teren. 

— Voor de betrekking van tijdelijk opzichter bij de riolee-
ring in deze gemeente hebben zich niet minder dan nagenoeg 

2 0 0 sollicitanten aangemeld, opnieuw een bewijs, dat ook op 
dit gebied het aanbod grooter is dan de vraag. 

TlEl . . De Gemeenteraad heeft, wegens de hooge kosten, met 
12 tegen 1 stem besloten, de drinkwaterleiding niet van gemeen
tewege te doen aanleggen. 

S L I E D R E C H T . De gasfabriek alhier is door den tegenwoordigen 
eigenaar voor eene som van ƒ 23.000 overgedaan aan den heer 
W. de Liefde. Directeur der gasfabriek te Hoorn en der Kui -
lenburgsche Gasverlichting-maatschappij. Als Directeur der 
fabriek zal optreden de heer W. van der Hoeven, thans in 
gelijke betrekking te Kuilenburg. 

— Men schrijft uit Schagcn aan Dc Amsterdammer, Dag
blad voor Nederland: 

Ten opzichte der verlichting verkeeren de burgers onzer ge
meente eenigszins in spanning. De concessie onzer gasfabriek 
spoedt ten einde; de Raad is niet geneigd de fabriek voor 
rekening der gemeente te doen exploiteeren, terwijl de pogin
gen van hen, die getracht hebben de fabriek over te nemen 
om daarna de concessie te aanvaarden, schipbreuk hebben ge
leden op de hooge eischen van den tegenwoordigen eigenaar. 
Van de groote kapitalen voor den aanleg betaald, zoowel door 
particulieren als door corporation (de N . H . Kerk alleen be
taalde daarvoor meer dan 1500 gulden), zou het zeker jammer 
zijn, dat de fanriek nu werd gesloten. Ook dc straatverlichting, 
die al niet schitterend is, zou er niet beter op worden. 

A R N H E M . Met de instructie voor den te benoemen Direc
teur der Gemeentewerken wil het niet vlotten. Er werd wel-
is-waar een ontwerp opgemaakt en de behandeling daarvan 
in de Raadszitting van 6 Maart j 1. aangekondigd , maar ten 
verzoeke van eenige leden, die hunne bedenkingen schriftelijk 
hadden ingezonden, werd de zaak tot eene volgende vergade
ring verdaagd. Sedert zijn vier weken verloopen en schijnt 
nog niet te zijn bepaald of de instructie weldra een punt van 
behandeling zal uitmaken. 

M O X X I K E N ' D A M . De gasfabriek is met den eersten Apri l 
overgegaan aan den nieuwen eigenaar, tevens directeur, den 
heer N . Blankevoort aldaar. De gasprijs is van tS op 15 cent 
verlaagd. 

B E R I C H T . 
Bij de aanvragen om afzonderlijke nommers of vol

ledige jaargangen 1884 en 1885 wordt het verschul
digde bedrag aan kosten tevens ingewacht. Dit bedraagt 
voor afzonderlijke nommers 15 cent en 25 cent per 
plaat; de prijs van een volledigen jaargang is 

in losse bladen f 4.25 
ingebonden. „ 5.—. 

Dc Administratie. 

BENOEMINGEN. 
De gemeenteraad van Breda benoemde in zijne vergadering 

van Zaterdag 27 Maart tot directeur der nieuw opgerichte 
Ambachtsschool (legaat Dr. Van Cooth) den heer J. J. Harte, 
leeraar aan de Ambachtsschool te Utrecht, met 7 van de 13 
stemmen. De overige 6 stemmen waren uitgebracht op den 
heer J. M. Marijnen, architect te Breda, die No. 2 op de voor
dracht was geplaatst. 

— Als onderwijzer, in bouw- en werktuigkundig teekenen 
aan de Ambachtsschool te Rotterdam, is benoemd de heer A. 
Dirkzwager aldaar, leeraar M. O. en vroeger als zoodanig eeni-
gen tijd werkzaam aan de Ambachtsschool tc Arnhem. 

— Tot leeraar aan de School voor Kunstnijverheid te Haar
lem is benoemd de heer K. Sluiterman, in plaats van den heer 
J. Smits, thans te Brussel gevestigd. 

— De opzichter ie klasse van den Waterstaat D. P. Berkhout 
is geplaatst bij de werken van het Merwede-kanaal, waardoor 
een vacature zal ontstaan bij den algemeenen dienst van den 
Waterstaat. 

Bij den aanleg van genoemd kanaal is als tijdelijk opzichter 
aangesteld H. J. Nahuijsen te Utrecht, vroeger teekenaar bij 
den bouw der schutsluis te Vreeswijk. 

— De heer G. van Dixhoorn is benoemd tot directeur van 
den Stoomtram van Bergen-op-Zoom naar Antwerpen. 

CORRESPONDENTIE. 
Aan A . tc K. In een volgend nummer 

zal uwe bijdrage, zoomogelijk, worden op
genomen. 

ADVERTENTIEN. 

Wordt p r i j s o p g a v e gevraagd voor een 
H O U T E N G E B O U W , dienende voor eene 
in dit jaar te houden Schilderi jen-Ten
toonstel l ing (wandvlakte 4-00 strekkende 
Meter). 

Gegadigden gelieven zich persoonlijk aan 
te melden bjj den Architect W. SPRINGER, 
vóór den 10 April e. k. 

Afbeeldingen 
van oude bestaande gebouwen. 

Wordt in koop gevraagd Afbeel
dingen van Oude bestaande Ge
bouwen , uitgegeven door de Maat
schappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, liefst compleet. Men 
verzoekt prijsopgave onder letter K 
aan het bureau van De Opmerker. 

Bouwterrein TE KOOP, 
Aan den Koermondschen weg te 

Venloo zijn eenige goed gelegen 
BOUWTERREINEN te Koop, 
van verschillende breedten en diep
ten , zeer geschikt voor den bouw 
van Heerenhuizen. 

Te bevragen bij den heer H . V A N 
G A S S E L T , Mr. timmerman, aldaar. 

D a d e l i j k g e v r a a g d : 
Een B O U W K U N D I G O P Z I C H T E R , tc 
vens goed D E T A I L L I S T . — Salaris f60 
's maands. Franco Brieven Lett. N , adres 
Filiaal S. V A N D E N B E R G , Driekon. dw, 
str. 59, Arnhem. 

Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij. 
AANBIEDINGEN voor het maken en af

staan in eigendom of in bruikleen van eene 
tijdelijke locomotief- en r i j tuigloods 
met brandstoffen-bergplaats op het voor
plein van het station Den Daag ten behoeve 
van den Stoomtramweg Den Haag—Scheve
ningen, worden ingewacht vóór of op 8 April e. k. 
aan het bureau van den Ingenieur van den 
Weg, Kamer N°. 154 in het Centraal Admi
nistratiegebouw te Amtterdam. 

De teekening en het bestek liggen mede 
op dit bureau ter inzage. 

De noodige inlichtingen en de inschrij
vingsbiljetten zjjn aldaar op aanvrage ver
krijgbaar. 

De Administrateur. 

Nederlandsche Tramweg-Maatschappij. 
AANBESTEDING. 

Op Donderdag 8 April 1886, des voormid
dags ten twee ure, zal ten kantore der Maat
schappij tc Heerenveen worden aanbesteed: 

H e t veranderen van bestaande 
bruggen i n de gemeente Snook. 

De besteding geschiedt overeenkomstig de 
bepalingen van Art. 09 der A. V. 

Het bestek is tegen betaling van 50 cent 
te bekomen ten genoemde kantore. 

Inlichtingen worden verstrekt den Gd™ April 
1886 door den opzichter HOOGEVEEN, des 
voormiddags ten 11 ure, beginnende aan het 
tramwegstation te Sneek. 

De Directie. 

Hollandsche IJzeren 

Spoorweg-Maatschappij. 
A A N B E S T E D I N G . 

Op Maandag den 191" April, des namid
dags ten twee ure, zal in kamer N°. 40 
van het Centraal-Administratiegebouw der 
Maatschappjj aan het Droogbak te Amster
dam worden aanbesteed: 

Volgens bestek N°. 373: He t ver
vangen van de gegoten ijzeren 
bovenbouwen v a n dr ie bruggen 
en den houten onderbouw v a n 
é é n e b r u g door plaatijzeren bo
venbouwen met bijbolioorendo 
w e r k e n i n den spoorweg tus
schen Ams te rdam en L e i d e n . 

Begroot ing ./ 22600. 
E n volgens bestek N " . 384: H e t 

m a k e n v a n eene beschoei ing 
langs het N o o r d e r landhoofd 
v a n de b r u g over het N o o r d 
zeekanaal te Velson i n d e n 
spoorweg Haarlem—Uitgeest . 

Begroot ing ƒ 3400. 
De bestekken met teekeningen zjjn tegen 

betaling van f 2.— voor bestek N°. S73, en 
ƒ 1 . — voor bestek N ' . 884. te verkrijgen aan 
het bureau van den Ingenieur van den Weg, 
kamer N°. 154 van bovengenoemd Admini
stratiegebouw. 

Aanwjjzing geschiedt als in de bestekken 
vermeld. 

De Administrateur. 

D E L I N T & C i e . 
Hol ter duin. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V I L L E R O Y & B O C H , 
BOCH FRÈRES. 

M 1 X T O X H O L L I X S & Cie . 
Trottoir-IJzorsteen en Cementtegels. 

Groote voorraden. 
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H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

.. ES 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188S bekroond met 
EEEE-LIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

A . J . B A C O N & C V 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 

en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 
gen, Bouwmate r i a l en enz. 

BEKROOND met Gouden, Zilverenen Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m I N " , i i ü i i , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

PH0T0L1TH0GBAPH1E, PII0T0ZIM0GBAPH1E 
en Stéréolype-lnrichling 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergetcekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor IMioUliilioBriiplile, 
blonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phatnlnra-
graphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
ïijne Mèré»ly»e-lnrlchllng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op fru> co aanvrage gratis toegezonden. 

O . J . T H I E M E . 

P 0 R T I i . * \ D C L I E N T . " 
Merk: J O S S O N & C°. 

Tot besparing van t jjd verzoekt de onderge
tcekende, alle aanvragen of in l i ch t ingen 
omtrent ons fabrikaat direct te rigten tot 
den Heer A. E. BBA AT te Rotterdam, die 
uitsluitend voor Kever/and en Indic alle aan • 
vragen beantwoordt. 

tie Directeur-Generaal, 
A NT. STXLE8. 

Bekroond: 
D u s s e l d o r p 1880. 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
Amsterdam 1 8 8 3 

JOHANN ODORICO. Frankfort a/M 

Bekroond: 
F r a n k f o r t a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

F A B R I E K V A N 

Marmermozaïek en Terrazso-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
O p g e r i c h t l r » : s o . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENIiERS. Amsterdam, Utrechtsche Straat 14. 

WU\m & lU'MHMJll. 
KONINKLIJKE FABRIEK VAN 

W A T E R P A S - , 
I M I I 1 I T 

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N . 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailieerd-ijzeren PEILSCHALEN t 

WEEGWERKTUIGEN. 
DROOGINRICHTINGEN voor Koffie cn andere a/ot 

niet tropische producten; 
ROIICIKIH UI F.X|iaiiS('ori'iide Slreiioveiikappen, 

GEBOUWEN in Scherphoek en uu andere Uuxijui, 
MSMI in Ijzer «( ijzer mei hout •( steen. 

VAN DER LINDEN & C".. te Dordrecht, 
Leveren gegalvaniseerd plaatijzer. voor zljbe-

kleeding en dakbedekking pasklaar . 
tolvMstteartag «p Laan. 

Neuchatel Asphalte Company Lw. London 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VUL DE TRAVERS 
F A B R I E K I R A O E M A R K . 

T E 

AMSTERDAM 
Bt-ltweg N ° . 3. 

N A T U U R L . A S P H A L T 

H l K T M V E B 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphainvegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asplialt-Masliek voor Trottoirs, Skating-Hinks, Moiitvloeren, 

Kelders. , „ ., 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Verandas, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

H . £ KNOOK. 0 4 » . . Beekstraat F . 62, * 4**^ ^ P A T O N W A L S H . 

N i e u w F a b r i k a a t 

NAGEPERSTE WAALSTEEHEH, 
u|i de Internationale Teutoons! ellini; 

t e A V T W B U P V S ( I S S ö ) 
bekroond met de Gouden Meda i l l e . 

Deze Steenen zjjn vo lmaakt zuiver van 
vorm, p rach t ig van kleur en zeer weinig 
poreus. 

De oppervlakte is bezand en daardoor bluft 
het karakter onzer Nederlandsche Waalstee-
nen behouden. 

De afmetingen zjjn 21.8 X 10.7 X 5.1)5. 
De jaarljjkscho productie is pl. m. vijf mil

lioen. 
Op aanvrage worden gaarne monsters met 

prijsopgaaf gezonden. 
F R V A N D E L O O S R . , 

te B E M M E L , bij Nijmegen. 

V E R K O O P I N G 
VAN 

Boeken over BOUWKUNST, ORNEMENT enz. 
V V . P . V A N S T O C K U M & Z N . te 's Graven-

hage zullen verkoopen op den 12—20 April a. s. 
eene fraaie verzameling B O E K E N , waarbij 
0. a. vele belangrijke werken over Bouw
k u n s t , Ornement , Kuns tn i jve rhe id , 
enz., welke op Zaterdag, den 17 April ver
kocht worden. 

De catalogus wordt op aanvraag verzonden. 

Gedrukt bjj ö. W. van der Wiel & C«., te Arnhem 

E E N - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N " . 15. Z A T E R D A G 10 A P R I L 1886. 

M1CITIA 

Redacteur-Uitgever F. \Y. V A N GKXDT ICz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentk'n: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 2 8 , Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia J A N ' S P R I N G E R , 

C. It. POSTHUMUS M K V J K S en A. W. WEISSMAN'. 
Stukken, deze Redactie betreflende 1 te adresseeren aan den Heer 

C. IJ. PosTIIUMl's M K V J K S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 

ABONNEMENT / 2.25 JKT 3 maanden of wel zes gulden per jaar, l>ij 
voornitbetalins en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 

f 7.50 eu Xuderlandscli-Indië J' 9. , lieiden T>ï| vooruitbetaling. 
ADVERTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
A F Z O N D E R L I J K S H O M M E R S , liij contante betaling ad 15 cent per stuk 

en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
en al, wat de Administratie van hel Genootschap betreft, aan den Heer Arnhem en bij den Hoofd-Correspondcnt J« m. G. S T E M I . K R CzN., Boek-

TH, G. S T R K N C K R S , Oosterdokslail, te Amsterdam. handelaar te Amsterdam, 

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

1 D e 862'1'' vergadering zal plaatshebben op Woens
dag 14 Apr i l a. s., des avonds te 8 uren , in het Ame
rican Hotel. 

De agenda voor die vergadering is : 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Bijdrage van Dr. E . Stark over de etskunst; 
c. Kunstbeschouwing, te geven door den heer J . 

Ingenfihl; 
d. Uitschrijving der 3 , l c algemeene prijsvraag. 
2 . Het ingediend voorstel tot het wijzigen van eenige 

wetsartikelen zal voor de leden ter inzage liggen op de 
Sociëteitszaal, des Woensdags en Zaterdags, van des 
namiddags 8 tot 11 uren. 

3". In de Sociëteitszaal zijn tentoongesteld: 
a. de ontwerpen, ingekomen op de uitgeschreven 

prijsvraag „Een schilderhuis" ; 
/'. de ontwerpen, ingekomen op dc prijsvraag „Een 

diploma van lidmaatschap" , uitgeschreven door de Ver
eeniging tot Bevordering der Bouwkunst te Groningen , 
welwillend aan het Genootschap ter expositie afgestaan. 

Namens het Bestuur: 
de i ste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

( A . e t A . ) C H A R L E S L E B R U N . 
De laat-Renaissance, die voorheen door de kunst

historici slechts weinig bestudeerd werd, daar men al
gemeen meende, dat deze periode als een tijd van het 
diepst verval mocht aangemerkt worden, trekt thans 
meer en meer de aandacht, en vele zijn de prachtwer
ken , in den laatsten tijd aan den zoogenoemden Ba
rokstijl gewijd. 

Het is vooral het tijdperk van Lodewijk X I V , dat 
men begint te bestudeeren, en onder de kunstenaars, 
die dezen monarch terzijde stonden bij het verwezenlij
ken zijner grootsche plans, moet allereerst Charles le 
Brun genoemd worden. Men heeft gezegd, dat Le 
Brun de Lodewijk X I V der schilderkunst was, en 
werkelijk is er eenige waarheid in dit gezegde. Even
als zijn koning had hij alleen oog voor het grandiose, 
en hij had een moed en volharding, als men slechts 
bij de grootste kunstenaars vindt. 

X a twee eeuwen is Le Brun's roem aanmerkelijk ge
daald en de schilderijen, waarmede hij de overwinnin-

; gen van zijn koning meende te vereeuwigen , zouden 
bijna vergeten zijn , indien zij niet door de meesterlijke 

! stift van Audran vermenigvuldigd waren. 
Le Brun werd den 24»te» Maart 1619 te Parijs ge

boren als de zoon van een middelmatig beeldhouwer, 
j Reeds vroeg onderscheidde hij zich als teekenaar, en 
J een zijner schetsen trok de aandacht van den kanse-
I lier Sequier, bekend door de schoone rede, door L a 
1 Bruyère in de Académie aan zijn nagedachtenis gewijd. 
; Door bemiddeling van Sequier werd Le Brun in de 
I leer gedaan bij Simon Vouet, en later naar Rome ge-
I zonden, waar hij onder Nicolas Poussin studeerde. 

In 1647 was hij reeds te Parijs terug en trad hij 
; in het huwelijk. Mazarin was toen de groote man 
I en zijn lielhebberij voor de schilderkunst kwam ook 

Le Brun ten goede. Na Mazarin's dood trad L c Brun 
in dienst van Fouquet en versierde het paleis, door 
Le Vau voor dien edelman gebouwd. Fouquet ge
raakte echter spoedig daarna in de gevangenis, en Le 
Brun's werkzaamheden hielden op. Spoedig werd hij 
echter tot hofschilder aangesteld. 

De post van hofschilder was in die dagen verre van 
gemakkelijk. Prinsen, prinsessen en staatslieden in
trigeerden om het zeerst, en het was ook voor den 
hofschilder onmogelijk buiten die intriges te blijven. 
Le Brun wist echter met veel handigheid zijn weg te 
kiezen. In 1661 werd een der galerijen van het Louvre 
een prooi der vlammen. De koningin-weduwe droeg 
aan Ratabon op, die galerij te herbouwen. Toen Ra-
tabon hiermede gereed was, stelde hij voor om de 
decoratie aan Errard en Le Brun op te dragen; dc 
eerste zou het beeldhouwwerk, de tweede het schil
derwerk uitvoeren. Den beiden kunstenaars werd ver
zocht op een bepaalden dag hun schetsen in te leve
ren. Le Brun diende reeds vroeger zijn plans in en 
wist te verkrijgen, dat zij goedgekeurd werden. Toen 
Errard dit hoorde, weigerde hij zijn schetsen in te le
veren. Ook Ratabon beklaagde zich over Le Brun 
en werd in zijn verzet door de koningin-weduwe ge
steund. 

Colbert koos echter de zijde van Le Brun, en door 
zijn invloed kon de kunstenaar zijn gedachten verwe
zenlijken. Zoo ontstond de Galerie d' Appollon. Een 
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groot deel van zijn succes had Le Brun zeker te 
danken aan dc gelukkige gedachte, om door het 
afbeelden van Apollo, den zonnegod , den roi-solcil te 
vleien. 

Le Brun mocht echter zijn galerij niet voltooien; 
eerst aan Delacroix was dit twee eeuwen later gegeven. 
Le Brun moest het paleis te Versailles versieren op 
een wijze , Lode wijk XIV waardig. Hier schilderde 
hij nu de talrijke plafond- en wandversieringen, waarin 
de heldendaden en de roem van den koning verheer
lijkt worden. De gezwollen en gewrongen vormen 
passen goed voor dit doel en zijn wel in overeen
stemming met het pompeuse karakter van den vorst. 

Le Brun mocht zich echter slechts een tijdlang in 
de gunst van Lodewijk XIV verheugen. 

Reeds Colbert had den koning gewezen op de buiten
sporige sommen, die het bouwen van het slot te Ver
sailles van Frankrijk eischte. Toch hield hij nog Le 
Brun de hand boven het hoofd. Toen Colbert echter 
kwam te overlijden, werd dat anders. Louvois toch, 
die in 1688 tot .superintendant der koninklijke ge
bouwen benoemd werd, was Le Brun niet gunstig 
gezind; deze moest zich terugtrekken en stierf in 1690 
als vergeten burger. 

Le Brun was in de XVI Ide eeuw de toongever in 
de schilderkunst, evenals de Académie Francaise dit 
voor de dichtkunst was De Académie slaagde er 
intusschen niet in op alle dichtwerken haar stempel 
te drukken en mannen als Molière en La Fontaine 
minachtten haar regelen; de schilderkunst volgde 
echter slaafsch de modellen , door Le Brun gegeven, 
en zoo ontstond de academische richting in de beel
dende kunst, die gedurende de XVIIIde eeuw de heer-
schende bleef en zulk een doodenden invloed had. 

De verdiensten van Le Brun mogen echter niet 
voorbijgezien worden. Als decorateur was hij uitste
kend en zijn beelden voegen zich zeer goed in het 
architectonisch kader. dat hen omgeeft. Men moet de 
zalen van Versailles gezien hebben om dit te beseffen; 
slechts Le Brun was in staat hier de passende deco
ratie te scheppen 

Moge men ook glimlachen om de pralerij, waar
mede de geringste krijgsgebeurtenissen, als waren het 
zeer belangrijke feiten, zijn uitgewerkt, men bedenke, 
hoe ook Racine en Boileau het niet beneden zich 
achtten aan den „grand roi" op de kruipendste wijze 
hun hulde te brengen. C 

(A. et A.) INGEZONDEN. 

EENE HERSTELLING. 
R. geeft in De Opmerker van den I Maart eene 

beschrijving van de herstelling aan de Sint-Pancras of 
Hooglandsche Kerk te Leiden, die in vele opzichten 
juist is. B. spreekt van de Commissie van Rijksad
viseurs , door wier bemiddeling een Rijkssubsidie zou 
zijn verkregen. Dit is onjuist. Reeds veel vroeger 
had de heer J. C. Rijk, opzichter over de gebouwen 
der Nederl. Herv. Gemeente, het zonder subsidie, met 
goedkeuring van de Gemeente-commissie, reeds zoover 
gebracht om belangrijke herstellingen aan den zuide
lijken en noordelijken transeptgevel, ook door het weg
breken van woningen, te doen. En toen daarna de 
ramen van het koor o. a. van nieuwe traceeringen 
zouden voorzien worden , of nog ontbrekende versie
ringen in bergsteen de gemetselde ramen met de pos
ten zouden vervangen, werd er een Rijkssubsidie ver
leend en toonde de heer P. J. H. Cuypers zijne inge
nomenheid met de herstelling der kerk. De Commissie 
van Rijksadviseurs was toen reeds ontbonden. Nog 
sta ik in gedachten naast den heer Cuypers voor het 

I boogschild en het baldakijn van het fraaie noordelijk 
transept-portaal (want ik heb niets van „men zegt"> 
en ik vang zijn doordachte meening op over de her
stelling. Timmermans, een zeer bekwaam steenhouwer 

I in die dagen, vertrouwd met het beste tijdvak der 
J Gothiek, voerde zelf den beitel met het beste gevolg. 
J De opzichter Rijk was toen reeds vervuld van het 
plan om alle gehouwen steen in de Hooglandsche kerk 
van de laag witkalk te ontdoen, als daartoe de Ge
meente-commissie kon overgehaald en gelden beschik
baar gesteld konden worden Hij ijverde voor den 
luister van het schoone bedehuis , al kon ook alles niet 
in zijn oorspronkelijken staat hersteld of bijgebouwd 
worden; doch alles zou mettertijd wel gebeuren; er 
werd reeds veel gedaan en de Gemeente-commissie 
was zeer meegaande. Rijk ontwierp een paar plans 
voor eene verbouwing en vernieuwing der zitplaatsen; 
het advies van den heer Cuypers werd daarover ge
hoord ; ook raadpleegde men wel eens anderen , die, 
met de Gothiek ingenomen, de beeldende kunst be
oefenden. Het orgel, waarvan de kast meermalen als 
een fraai werkstuk uit de 17e eeuw geroemd werd, 
verkreeg nu ook een zorgvuldige herstelling. 

R. merkt op, dat toen men de kal klaag van de mu
ren begon weg te nemen, dit met de uiterste voor
zichtigheid geschiedde, omdat men beschilderingen 
verwachtte. „Het bleek echter" — zegt R. —, „dat 
zij er nooit geweest zijn; de muren zijn allen van ge
bakken steen en aan de binnenzijde niet schoon ge
werkt ; het metselwerk is zelfs slordig te noemen." Hoe 
dat kwam ? Omdat ook hier het voornemen bestond , 
evenals elders de wanden te beschilderen. Daarom 
was ook hier geen zorg aan het metselwerk, dat ge
pleisterd werd, besteed. 

Het zal een paar jaar geleden zijn, dat de heer W. 
C. Mulder, architect te Leiden, zitting nam in dc Ge
meente-commissie. Bij mij stond het vast, dat hij den 
opzichter zou steunen bij het voortzetten der herstel
lingen. Het deed mij genoegen, dat Mulder zich had 
laten overhalen, lid te worden van de Gemeente-com
missie. Het plan kwam tot rijpheid om over te gaan 
tot vernieuwing en verbouwing der zitplaatsen (in het 
middenschip, schrijft R.) en daarbij den preekstoel en 
ander niet onverdienstelijk in eikenhout gebeiteld kerk-
geraad te sparen en te herstellen. Wat de kroon op 
het werk zette, was, dat besloten werd de dikke laag 
witkalk aan alle gehouwen steen te ontnemen en deze 
in haar herwonnen frischheid te doen prijken. 

Hierover uit te weiden, acht ik overbodig, want R. 
heeft een en ander vrij nauwkeurig aan het licht ge
bracht. Doch R. besluit aldus: „De restauratie heeft 
plaats onder leiding van den architect W. C. Mulder, 
en de uitkomsten bewijzen , dat deze er de noodige 
toewijding en het overleg toe bezit, die voor dergelijke 
werken zoo onontbeerlijk zijn." Uitstekend. Maar heb
ben dan de uitkomsten niets voor den opzichter J. C. 
Rijk bewezen? Rijk heeft heel wat dienstjaren, maar 
zal toch wel niet zoolang naar huis zijn gegaan om 
aan zijn medestander alleen de toewijding (dat betee-
kent opoffering) en het overleg bij het werk te hebben 
overgelaten , denk ik. Daarom zou ik er sterk vóór 
zijn lof te geven wien lof toekomt. Honor qid honor, 
zeggen de Latijnen, en ieder het zijne. 

Leiden, 29 Maart 1886. A . J . K O U W E L S . 

EEN JUBILEUM. 
Den 8 April 11. herdacht de Heer Jb. Olie Jbzn 

den dag, waarop hij voor 25 jaren zijne betrekking 
als onderwijzer in het teekenen en timmeren aan de 
Amsterdamsche Ambachtsschool aanvaardde. 

Wat genoemde heer in die 25 jaren voor het 
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ambachtsonderwijs in het algemeen en voor dat van 
Amsterdam in het bijzonder gedaan heeft, weet ieder, 
die met het ambachtsonderwijs in Amsterdam bekend is. 

Zonder den heer Olie kan men in Amsterdam van 
geen Ambachtsonderwijs spreken. Hij was en is nog 
de ziel van genoemd onderwijs, ja het verpersoonlijkte 
ambachtsonderwijs. 

Zijn uitgebreide kennis op dit gebied deed het Be
stuur der Ambachtsschool van de Maatschappij voor 
den Werkenden Stand dan ook voor ongeveer 20 jaar 
besluiten, hem tot Directeur der school aan te stellen, 
en dat hij deze betrekking naar aller genoegen en met 
de meeste nauwgezetheid vervulde, hiervan zijn de 
leerlingen en medeonderwijzers getuigen. 

Vandaar , dat zijne leerlingen en oudleerlingen hem 
vóór eenigen tijd een stoffelijk bewijs hunner sympa
thie gaven, terwijl het Bestuur, bij gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan der Ambachtsschool, hem een 
gouden remontoir vereerde. 

Ook zijne medeonderwijzers gevoelden behoefte, den 
man , die zich door zijne welwillendheid, zijne vriend
schap en zijne nederigheid bij allen bemind heeft ge
maakt , een blijk hunner hoogachting te geven, 't Was 
daarom, dat in den vroegen morgen van den 8ite" April 
het geheele onderwijzend personeel vereenigd was, om 
den geachter. Directeur te ontvangen, zooals dit op een 
zilveren feestdag past. 

De Directeurskamer was met frissche bloemen ge
tooid en allen verbeiden het oogenblik, waarop de 
jubilaris zou binnentreden. Weldra trad hij, vergezeld 
van zijne echtgenoote, de kamer binnen. 

De Onderdirecteur sprak uit naam van allen , toen 
hij den waardigen man hartelijk welkom heette. Spre
ker noemde dezen dag een feestdag in den waren zin 
des woords, niet alleen voor den jubilaris en zijn ge
zin , maar ook voor het onderwijzend personeel der 
school. Dit personeel gevoelde behoefte door daden 
te toonen, welke gevoelens het bezielde, 't Was daar
om , dat hij namens zijne medeonderwijzers den heer 
Olie een aandenken aanbood, bestaande uit 2 photo
gravures: Paroles perdues en Demandc attendue, ter
wijl een keurig uitgevoerde oorkonde het geschenk 
vergezelde. 

Zichtbaar bewogen, bedankte de jubilaris op de hem 
eigen, weinig zeggende, doch veel beteekenende wijze 
voor het bewijs van achting en genegenheid, hem ge
schonken. Hij achte dit geschenk hoog en zou steeds 
met dankbaarheid op dit voor hem zoo heuglijk oogen
blik terugzien. 

De naam van Jb. Olie Jbzn. blijve nog lang ver
bonden aan dien der I' Ambachtsschool; steeds zal 
die naam in dankbare herinnering blijven bij allen, die 
op deze of gene wijze met den heer Olie in betrek
king zijn geweest, en wel in de eerste plaats bij zijne 
leerlingen en medeonderwijzers. 

HET PANAMA-KANAAL. 
Omtrent den stand der werken aan het Panama

kanaal wordt het volgende gemeld. 
De Maatschappij heeft contracten gesloten met ver

schillende groote firma's. De eerste 26 K.M. van het 
kanaal en de afleiding van de rivier de Chagres zijn 
aanbesteed aan de firma Slavens en Th. Jacob. Reeds 
4,700,000 M' grond zijn door deze aannemers verplaatst. 

De volgende sectie, van kilometer 26 tot 42, is aan
besteed aan de firma Vineaux, Barbeau en Blonlieue en 
die van kilometer 42 tot Culebra aan Bonafous. De sectie 
Culebra is aan de Nederlandsche firma Van Seters op
gedragen en de sectie van Culebra tot Panama zal 
waarschijnlijk aan de firma Letellier gegund worden. 

Materiaal is in voldoende hoeveelheid aanwezig. De 

arbeiders bestaan, behalve uit enkele Europeanen, 
meest uit negers van Jamaica. 

Het is moeilijk te bepalen, wanneer het werk ge
reed zal zijn. Het officieele verslag der Maatschappij 
toont aan, dat in 1885 7,545,787 M 3 grond verplaatst 
is. Neemt men dit cijfer tot basis en neemt men 
verder aan, dat steeds genoeg geld voorhanden zal 
zijn om alle moeilijkheden te overwinnen, dan zou 
het kanaal eerst in J897 voor den handel geopend 
kunnen worden. Bedenkt men echter, dat in de 5 
jaren, die men aan het werk is, slechts 15 millioen M 3 

grond verplaatst is, en het totaal cijfer 13 5 millioen 
M 3 bedraagt, dan zou het kanaal eerst na veertig jaren 
gereed kunnen komen. Is echter de rivier de Chagres 
eenmaal afgeleid, dan is er geen reden meer, waarom 
men niet veel meer M 1 dan totdusverre per jaar zou 
kunnen verplaatsen, altijd wanneer de geldmiddelen 
niet ontbreken. 

Het Panama-kanaal wordt dus geheel door de finan
ciëele quaestie beheerscht. Gelukt het de premie-
leening van 600 millioen francs te plaatsen en wordt 
dat geld even zorgvuldig besteed als totdusverre, dan 
kan het kanaal zeker zoover gemaakt worden , dat de 
verdere voltooiing slechts een quaestie van tijd zal zijn. 

DE NIEUW ONTWORPEN BRUG OVER DE 
THEEMS TE LONDEN. 

Het groote verkeer tusschen het Noorder- en het 
Zuiderdeel van Londen, door de Theems van elkan
der gescheiden, heeft grootendeels over London-Bridge 
plaats en de drukte op dit voorname verkeerpunt is 
van dien aard, dat men zich daarvan door beschrij
vingen in boeken en dagbladen, of door verhalen van 
bezoekers der wereldstad, moeilijk een denkbeeld ma
ken kan; ooggetuigen is het bekend, dat het verkeer 
bijna elk kwartieruurs minstens eenmaal gestremd wordt 
door opstopping. Het aangroeien van de bevolking, 
de uitbreiding van het wagenvervoer en de vermeer
dering der middelen van verkeer werken allen te sa
men om de afmetingen van de brug onvoldoende te 
noemen. Daarom werd er sedert langen tijd aan ge
dacht een tweede brug van grooter capaciteit in de 
onmiddellijke nabijheid over de Theems te leggen en 
verschillende ontwerpen daarvoor zijn op papier ge
bracht. De plaats der overbrugging, die het meest 
geschikt geoordeeld werd, ligt in de onmiddellijke na
bijheid van den bekenden Tower. De zaak is thans 
zoover gevorderd, dat het stedelijk bestuur van Londen 
een ontwerp heeft vastgesteld, waarop de goedkeuring 
van het Parlement verkregen is, zoodat tot uitvoering 
kan worden overgegaan. 

De heer Horace Jones, stedelijk architect van de 
City, en voormalig president van de Koninklijke Ver
eeniging van Britsche architecten, had reeds sedert 
1876, ingevolge opdracht van het Bestuur der stad, een 
reeks schetsen, ontwerpen en rapporten over dit on
derwerp gemaakt. Een Commissie uit het Lagerhuis 
had ten sterkste aangedrongen op verbetering van de 
communicatie tusschen de beide Theemsoevers op de 
hoogte van London-Bridge en was van meening, dat 
het Gemeentebestuur zich belasten zou met den bouw 
van zulk een brug met mechanische inrichting tot ope
ning en sluiting. Het Gemeentebestuur verwees de 
zaak naar de Commissie van overbruggingen, waarvan 
toen de heer Frank Green voorzitter was en laatstge
noemde droeg den heer Horace Jones op, de noodige 
plans en teekeningen voor dit doel te leveren. 

Na rijp beraad werd het stelsel eener basculebrug 
gekozen en werden stappen gedaan tot het verkrijgen 
van een Parlementsbesluit. Het Parlement bekrachtigde 
het ontwerp en de koninklijke goedkeuring werd den 
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14 Augustus 1884 verkregen. De samenstelling van 
het ijzerwerk en van de werktuigen tot opening van 
het middelste brugvak waren in het algemeen ontwerp 
opgenomen, maar hierin is groote wijziging gemaakt 
en werden belangrijke verbeteringen aangebracht door 
den heer Wolf Harry, de welbekende ingenieur, die 
met den heer Jones samenwerkte. Het is hoofdzakelijk 
aan zijn genie en ondervinding tc danken, dat het Par
lementsbesluit tot stand kwam. De last van de brug 
wordt gedragen door twee stevige, omvangrijke , maar 
schilderachtige Gothische torens, waarin de noodige ma
chinerie geplaatst is tot opening en sluiting van de mid
denopening, waardoor de grootste schepen kunnen pas
seeren. In eiken toren worden elevators aangebracht, 
en een groote trap ten dienste van voetgangers. De 
elevators staan in onmiddellijke verbinding met de boven-
brug voor voetgangers , die vast is, en waardoor het 
verkeer voor voetgangers nooit gestremd behoeft te 
zijn. De middelkleppen van de brug (de beide bascu-
leerende armen) sluiten, in geopenden stand, in de 
torennissen , zoodat zij niet den minsten hinder geven 
aan de vrije doorvaartopening van 200 voet, die voor 
de grootste schepen meer dan toereikend is om onge
hinderd te kunnen passeeren. In gesloten toestand is 
er zelfs bij hoog water voor dc gewone scheepvaart 
voldoende hoogte om zonder gevaar de brug te passee
ren. De opritten cn het voetpad hebben de breedte van 
60 voet, de overbrugging tusschen de torens cn het land 
daarentegen van 62 voet, terwijl de middelspanning 
slechts 50 voet breedte verkrijgt. De beide vaste over
bruggingen naar land worden elk aan 2 kabels tusschen 
vaste ankerpunten aan den oever en dc torens opge
hangen. De materialen, waaruit dit reusachtige werk 
zal worden opgetrokken, zijn: voor het onderdeel der 
pijlers tot aan de borstweringlijn der brug grijs graniet 
en voor het bovendeel der torens harde roode baksteen 
met versieringen van portland-steen of eene andere harde 
steensoort. 

De stijl, waarin de torens zullen worden gebouwd , 
is die van de 16e eeuw, waardoor voldoende waar
borg voor een schilderachtige behandeling gegeven 
wordt. Men mag gerust aannemen, dat het openen, 
doorlaten van een groot schip en weder sluiten van 
de brug binnen vier, vijf of hoogstens zes minuten kan 
geschieden, maar al ware ook een paar malen per dag 
de dubbele tijd daartoe noodig, zou dit geen be
langrijke vertraging in het verkeer geven en van be
trekkelijk geringe beteekenis zijn. Natuurlijk zal deze 
belangrijke overbrugging een groote afleiding geven 
aan het overmatig druk verkeer over London-Bridge 
en het gevaar van opstoppingen, die veel tijd tot ont
warring kosten en velerlei ongelukken veroorzaken, 
zal zoo goed als geweken zijn. Het voorkomen van 
oponthoud en tijdverlies is van groot belang voor een 
volk, dat business als een levensquaestie beschouwt en 
time, money noemt. 

PRIJSVRAGEN. 
De IJsclub te Leeuwarden heeft eene prijsvraag uit

geschreven , die wij hieronder in haar geheel mede-
deelen, al kunnen wij tot onzen spijt de mededinging 
aan dezen wedstrijd niet aanbevelen. 

Het programma luidt als volgt: 
A L G E M E E N E V E R E I S C H T E N V O O R D E F E E S T - , M U Z I E K - E N 

D I R E C T I E T E N T E N , T E S T I C H T E N D O O R H E T B E S T U U R 

D E R I J S C L U B T E L E E U W A R D E N . 

Art. I . De feest-, muziek en directietenten moeten 
respectievelijk geplaatst worden op de oostelijke, wes
telijke en zuidelijke dijken, gelegen om het terrein van 
de ijsbaan. Op de voor de tent bepaalde plaats heeft 
de oostelijke dijk een kruinsbreedte van 10 M. bij 

1 eene hoogte van 2 M. boven zomerpeil; de westelijke 
I dijk een breedte van 7 M. bij een trapsgewijze ver-
! hooging over de breedte van 1.40 M. tot 2 M. bo
ven Z.p.; de zuidelijke dijk een breedte van 10 M. bij 
een hoogte van 1.40 M. boven Z.p. 

Het maaiveld van het oorspronkelijk terrein ligt op 
p. m. 0.65 M. boven Z.p. 

De bouwgrond van het terrein is, evenals die van de 
in aanleg zijnde dijken, vaste klei en leem. 

De waterstand binnendijks bedraagt hoogstens 1 M. 
boven Z.p., buitendijks 0.60 M. boven Z.p. 

Art. 2. Voor de feesttent is eene oppervlakte be
schikbaar van hoogstens 45 M. lengte bij 8 M. 
breedte. Zij moet bevatten, behalve de ruimte voor 
zitplaatsen cn buffet, een keuken, kleedkamer en pri
vaten , voorts in het sousterrain (beneden de dijkskruin) 
een watervrije bergplaats en kelder, benevens een regen
bak , evenredig aan de behoefte. 

De voor het publiek bestemde lokalen moeten ver
warmd kunnen worden. 

De tent moet geheel of gedeeltelijk van steen opge
trokken en aan de voorzijde , naar verkiezing, geopend 
en gesloten kunnen worden. Bij het aanbrengen van 
een veranda of balkon mag het uitzicht van de in de 
tent aanwezige bezoekers niet worden belemmerd. 

Art. 3. Dc muziektent kan van hout gemaakt en 
moet aan de oostzijde open gewerkt worden. Zij is 
bestemd voor een korps van hoogstens 30 muzikanten 
en moet zoodanig geplaatst worden, dat de passage 
langs den dijk, ter zijde van of onder de tent door, 
kan geschieden. 

De plans van een gecombineerde feest- en muziek
tent zullen mede bij de beoordeeling in aanmerking 
komen. 

Art. 4. De directietent, mede in hoofdzaak van hout, 
moet bevatten drie afdeelingen, waarvan de middelste 
is bestemd voor de controle (tevens voor passage), de 
beide andere voor de directie- en politiekamer. 

Art. 5. Van de feesttent wordt verlangd een platte
grond, de opstand aan de voorzijde en minstens eene 
doorsnede op de schaal van 1 a 100, met details van 1 a 
10; van de muziek- en directietenten, de plattegrond, 
twee opstanden en minstens eene doorsnede op schaal 
van 1 a 25. 

Art. 6. De kosten der drie gebouwen gezamenlijk, 
mogen de som van vierduizend vijfhonderd gulden 
(4500.—) niet overschrijden. Van elk der ontwerpen 
moet een globale begrooting worden overgelegd. 

Art. 7. De prijs voor de bestgekeurde en voor de 
uitvoering geschikte ontwerpen — waarbij dat voor de 
feesttent in de eerste plaats in aanmerking zal worden 
genomen — bedraagt in zijn geheel (ƒ 100.—); zijn 
de bekroonde plans der afzonderlijke tenten van ver
schillende inzenders , dan wordt de bovengenoemde som, 
naar gelang van de verdienste der plans, verdeeld. 

De uitvoerder van de bekroonde ontwerpen, die het 
eigendom blijven van de IJsclub, geniet bovendien, voor 
het opmaken van de bestekken en het houden van toe
zicht, een belooning van 5% der aannemingssom. 

Art. 8. De plans zullen worden beoordeeld door 
het Bestuur der IJsclub, na ingewonnen advies van des
kundigen. Het Bestuur zal desverkiezende de plans 
vóór of na de bekroning voor de leden der Club ter 
bezichtiging kunnen stellen. 

Art. 9. De teekeningen en begrootingen moeten 
gemerkt zijn met een motto of cijfer, overeenstemmend 
met dat der gesloten en verzegelde briefjes, inhou
dende den naam cn de woonplaats van den ontwerper. 

Zij moeten franco worden ingezonden, vóór of op 15 
Mei 1886, aan het adres van den heer Mr. J. van 
Leeuwen, President der IJsclub te Leeuwarden. • 

Het programma, aan ommezijde vermeld en waar
aan eene schetsteekening is toegevoegd, kan tegen be
taling van 25 cent verkregen worden bij de boekhan
delaren W. EekhofT en Zoon te Leeuwarden. 

Het komt ons voor, dat het programma onvolledig 
is, want de grootten van feest- en directietenten zijn 
niet aangegeven. Wordt de beschikbare oppervlakte 
van 45 M . lengte bij 8 M. breedte, overeenkomende 
met 360 M 2 , door de feesttent ingenomen, dan zal het 
geen betoog behoeven, dat de kosten van dit gebouw 
met watervrijen kelder, bergplaats en regenbak en die 
voor muziek- en directietent meer dan de beschikbaar 
gestelde bouwsom van ƒ 4 5 0 0 zullen bedragen. 

De uitgeloofde prijs van honderd gulden is te klein, 
vooral, daar men gevaar loopt dat de prijs gesplitst 
wordt naar gelang van de verdiensten der plans. Waar
om de splitsing voor elk der drie ontwerpen niet om
schreven? Waarschijnlijk zal d't nader bepaald worden 
door het Bestuur der IJsclub, die zich de beoordee
ling reserveert, na ingewonnen advies van deskundigen. 
Deze wijze van beoordeeling moet om bekende rede
nen worden afgekeurd. 

Wij houden ons verzekerd, dat geen degelijke bouw
kundigen aan dezen wedstrijd zullen deelnemen. 

Door het Bestuur over den Dombouw tc Milaan is 
eene internationale prijsvraag uitgeschreven voor den 
bouw van enne facade aan de Domkerk. Het volledige 
programma daaromtrent is te lezen in de Deutsche 
Bauscitung van jl. Woensdag De Jury zal samenge
steld zijn uit verschillende architecten, schilders en beeld
houwers, ten getale van 15 leden. Vier der Juryleden 
worden gekozen door de deelnemers en de overige 
aangewezen door den aartsbisschop der stad Milaan, 
de stedelijke Regeering , de Koninklijke Academie van 
Kunsten en andere corporation. 

De inlevering moet plaatshebben tusschen 1 en 15 
April 1887. Omtrent de wijze van beoordeeling wordt 
gemeld, dat de Jury niet minder dan tien en niet meer 
dan vijftien ontwerpen zal uitkiezen, waarvan de ver
vaardigers onderling in een besloten prijsvraag naar 
den eerepalm zullen moeten dingen. 

(A. et A.) DE TENTOONSTELLING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 

DER BOUWKUNST. 
Hedenmiddag te 2 uren werd in het Maatschappelijk 

Gebouw de eerste jaarlijksche Tentoonstelling op bouw
kundig gebied geopend. Zooals bekend is, zal op 
de aanstaande Meivergadering der Maatschappij door 
het Bestuur een voorstel ter tafel gebracht worden tot 
het stichten van eene jaarlijksche tentoonstelling. In 
afwachting der daaromtrent te nemen beslissing, heeft 
men gemeend reeds nu eene proef te moet nemen en 
daardoor aan een sedert geruimen tijd geuiten wensch 
van vele leden voldaan. Is de tentoonstelling niet groot 
van omvang, veel van hetgeen ingezonden is, loont 
de moeite der bezichtiging wel. Een vijf-en-twintigtal 
belangstellenden had zich verzameld om de openings
plechtigheid bij te wonen. Nadat de Voorzitter een 
kort woord gesproken had, werd de tentoonstelling 
geopend verklaard. Onder het belangrijkste, dat aan
wezig was, noemen wij de photographieën van het 
Israelietisch ziekenhuis, de nieuwe gasfabriek en ver
schillende villa's van den architect Gosschalk; eenige 
kerkgebouwen van den architect Cuypers; [fraaie schet

sen van bestaande gebouwen in Nederland en in den 
vreemde door Van Straten, Jos. Cuypers, Berlage en 
Kromhout; decoratieve studiën door Gips; ontwerpen 
van de architecten Sanders en Berlage, waarbij een ont
werp voor een koudwater-inrichting ; de Schouwburg te 
Rotterdam van den architect Verheul; ontwerpen van 
de architecten Kok en Kam; photographieën van Oud-
Wassenaar; de bekende buitenverblijven Els'uout en 
Duinlust; een gevangenis, door den architect Metze-
laar, en eenige perspectief-studiën van den architect Van 
Delden. Voorts zijn nog aanwezig studiën van de ar
chitecten Leliman, Groll, De Haan, Wolbers, Weve, 
Scheltema en meer anderen. Wij kunnen een bezoek 
aan de tentoonstelling gerustelijk aanbevelen en hopen, 
dat het niet aan belangstellenden zal ontbreken. 

BERICHT. 

Wij vestigen de aandacht van onze lezers erop, dat 
artikelen, bestemd voor de Redactie van het Genoot
schap, steeds geadresseerd moeten worden aan het 
adres van den heer C. B. Posthumus Meyjes, Kerk
straat 170 te Amsterdam. Stukken, de gewone Re
dactie en Administratie betreffende, alsmede adverten-
tiën , worden ingewacht aan het bureau van De Op
merker , te Arnhem. Vele in den laatsten tijd voor
gekomen abuizen noodzaken ons , daarop bij vernieuwing 
onze lezers attent te maken. 

Zij, die afzonderlijke nommers van Dc Opmerker 
verlangen, kunnen deze, tegen overzending van het 
bedrag aan de Administratie of den Hoofdcorrespon
dent Joh. G . Stemler C.zn. te Amsterdam, voorzoo
ver de voorraad strekt, bekomen. 

De kosten bedragen voor elke courant 15 cent. 
„ plaat 25 „ 

Eenige volledige exemplaren van de jaargangen 1884 
en 1885 zijn nog voorhanden en verkrijgbaar gesteld: 
in losse bladen ad f 4.2 5 per jaargang, 

ingebonden „ „ 5.— „ „ 
De jaargang 1883 is uitverkocht. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

A F D E E L I N G ' S - G R A V E N H A G E . 

Vergadering van 9 April 1886. 
In de hedenavond gehouden vergadering werd, na 

lezing en goedkeuring der notulen, door den Voorzitter 
een schrijven ter tafel gebracht, waarin door de Ver
eeniging Arti et Industriae, alhier, wordt verzocht zede
lijken en geldelijken steun te verleenen voor de Nationale 
Vaktentoonstelling, die in de maanden Juni en Juli e. k., 
door genoemde Vereeniging alhier zal gehouden worden. 
Met algemeene stemmen werd besloten voor dat doel 
vijftig gulden uit de kas der Afdeeling beschikbaar te 
stellen. 

Hierna volgde eene opwekking van den Voorzitter 
aan hen, die voornemens zijn een ontwerp te leveren 
voor een monument op het graf van den heer Vogel, 
om dit zoo spoedig mogelijk in te zenden. 

Vervolgens werd het rapport voorgelezen van de 
Jury voor de beoordeeling van het eenig ingeleverde 
ontwerp, ter beantwoording van de in 1885 door de 
Afdeeling uitgeschreven prijsvraag, „een getuigschrift 
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ten behoeve der Afdeeling". Hoewel de Jury de ver
dienstelijke uitvoering van dat ontwerp niet over het 
hoofd zag, meende zij toch, dat het voor het doel geene 
aanbeveling verdiende. Er werd besloten aan den ont
werper eene belooning van ƒ25 toe te kennen, wan
neer hij het Afdeelingsbestuur zal hebben gemachtigd 
om zijn begeleidend schrijven te openen. 

Ten einde toch in het bezit te geraken van een ge
tuigschrift, dat voldoen zal aan de beoordeeling van 
eene door het Afdeelingsbestuur te benoemen Jury, zal 
dezelfde prijsvraag voor dit jaar weder worden uitge
schreven, met deze wijziging, dat ter beantwoording 
alle leden der Maatschappij en der Afdeelingen van de 
Maatschappij worden uitgenoodigd. 

Daarna kwam in behandeling de circulaire van drie 
Aannemersvereenigingen te Amsterdam, waarin punten 
worden aangegeven, die h. i . in de Algemeene Voorwaar
den voor Waterstaatswerken wijziging behoeven. Na 
ernstige bespreking zal het Afdeelingsbestuur daarvan 
rapport doen aan de Commissie, die door de Aan-
nemersvereeniging De Nijverheid alhier is uitgenoodigd, 
om dienaangaande een preadvies uit te brengen ; door 
deze Commissie was de bespreking in onze Afdeeling 
aanhangig gemaakt. 

Na bepaling, dat het gebruikelijke zomerreisje voor 
de leden der Afdeeling naar Noordwijk zal gericht 
zijn , sloot de Voorzitter deze laatste vergadering van 
het seizoen. 

A F D E E L I N G A M S T E R D A M . 

Vergadering van 9 April 1886. 

Na opening der vergadering en lezing der notulen 
werd door den heer Berlage, als rapporteur der Jury 
van beoordeeling van de door de Afdeeling uitgeschre
ven prijsvraag „een ontwerp voor een Raadhuis", rap
port uitgebracht. Uit de conclusie van het uitgewerkt 
rapport blijkt, dat bekroond is het ontwerp, ingezon
den onder het motto „Presto". 

Bij de opening van den naambrief bleek, dat de ver
vaardiger was de heer G. Brouwer Jr., bouwkundig 
ingenieur te 's-Gravenhage. 

De heer Dr. N . P. Kapteijn, daartoe uitgenoodigd, 
hield zijne aangekondigde bijdrage over de brugcon-
structie over de Firth of Forth ('). De brug, die over 
de golf zal gebouwd worden, zal bestaan uit twee groote 
overspanningen met eene lengte tusschen de steun
punten van ongeveer 510 Meter en met den onderkant 
der boogvormige liggers zoo hoog, dat evenals bij 
de brug te Brooklyn een groot schip met volle zeilen 
daaronder bij hoogwater zal kunnen doorvaren. Op 
zeer bevattelijke wijze werden door den spreker de wijze 
van fundeeren en verdere construction van het reuzen-
gevaarte verklaard en de ligger-constructiën door eenige 
proeven toegelicht. Wegens het vergevorderde uur 
moest spreker zijne bijdrage aanmerkelijk inkorten. 

De spreker ontving onder toejuiching der Vergade
ring den dank van den Voorzitter voor zijne belang
rijke en zeer bevattelijk voorgestelde verhandeling. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering 
gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
' S - H A G E . In het gebouw naast de Academie van Beeldende 

Kunsten wordt heden de tentoonstelling geopend van voorwer
pen, door handwerkslieden en leerlingen vervaardigd. Wij 
meenen die tentoonstelling in de bijzondere belangstelling van 
het publiek te mogen aanbevelen; naar wij vernemen zijn de 
inzendingen van dien aard, dat zij de stoutste verwachtingen 
van de Commissie overtreffen. Vooral munten uit de inzen
dingen op de uitgeschreven prijsvragen voor schrijnwerk, 
decoratie, koperwerk, brandkasten, schilder- en beeldhouwwerk 

(') Zie De Opmerker N». 13 van 1885. 

A M S T E R D A M . Ter beschikking van he! Uitvoerend Comité 
der Bakkerij-tentoonstelling is gesteld dc som van ƒ 1 5 0 voor 
het uitschrijven van een wedstrijd voor alle banketbakkers. 
Die wedstrijd zal bestaan in het tentoonstellen van het fraaiste 
«Pièce montée" in het Paleis voor Volksvlijt, van 2 tot 15 
Augustus 1886, op nader te bepalen datum. 

Als eerste prijs zal worden uitgereikt een diploma met / 1 0 0 , 
als tweede prijs een diploma met f 50. 

Inlichtingen omtrent dezen wedstrijd, zoomede aangaande 
de Tentoonstelling in het algemeen, zijn te verkrijgen aan het 
bureau van het Uitvoerend Comité, Warmoesstraat 1 3 0 te Am
sterdam. 

— Wij vestigen de aandacht op de V o l 1 edi ge T a b e l v a n 
het P o s t v e r k e e r , verschenen bij den Uitgever C. L. Brink
man alhier, waarop de tarieven van verzending in 't binnenland 
en naar 't buitenland, over de geheele wereld voorkomen, vol
gens de jongste wijzigingen van het Postverdrag te Lissabon, 
en saamgesteld door een der Directeuren bij de Posterijen. De 
inrichting der tabel is practisch en de geringe prijs strekt voor
zeker om het debiet te bevorderen. 

G R O N I N G E N Zaterdag 3 Apr i l j . l . hield de Vereeniging 
tot Bevordering der Bouwkunst, alhier, hare niaandclijksche 
vergadering, waarin medegedeeld werd, dat de door de Ver
eeniging te houden tentoonstelling. wegens eene daaraan te 
geven uitbreiding, uitgesteld is en dat aan den heer Reesse, 
fabrikant van portland cement te Delfzijl, naar aanleiding van 
zijne in de voriee vergadering genomen proeven, door het Be
stuur een certificaat verstrekt is. 

Bij monde van den heer J. Nieuwenhuis bracht de Jury 
voor de uitgeschreven prijsvraag neen ontwerp-diploma van 
de Vereeniging", daarna haar rapport uit; hieruit bleek, dat 
de Jury den prijs toekende aan het ontwerp « I J O O — 1 5 4 0 " en 
de premie aan het ontwerp «Decorum". Tevens adviseerde 
zij om het ontwerp »B. K . " , buiten mededinging ingezonden, 
als diploma voor de Vereeniging aan te schaffen, omdat het 
naar hare meening het best aan de gestelde eischen voldeed. 
Dit advies, tot voorstel van het Bestuur gemaakt, werd aan
genomen en tevens bij stemming besloten, de namen van de 
bekroonden te publiceeren; het bleek, dat de heer L . R. van 
Essen, bouwkundige te Schalkwijk, de inzender van het ont
werp ' I500—1540" ende heer N . de Jong te Amsterdam, tech
nisch ambtenaar bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat
schappij de inzender van het ontwerp «Decorum" was. 

Vervolgens werd na eenige discussie besloten om eene 
prijsvraag uit te schrijven onder de leden der Vereeniging, en 
wel een schoorsteenmantel me', boezem, met vrije keuze van stijl. 

Nadat omtrent de vraag. welke steensoort voor de bepleis
tering van muren de beste is, eenige discussie gevoerd was, 
werd de vergadering gesloten. 

L E E U W A R D E N . In de 11. Zaterdag gehouden vergadering van 
de Vereeniging De Ambachtsschool werden de diploma's uit
gereikt aan de leerlingen, die thans den driejarigen cursus 
doorloopen hebben. Het aantal diploma's bedroeg voor het 
timmer- en smidsvak elk 8 en voor het meubelmaken 5 stuks. 
De tentoonstelling van werkstukken, die gedurende 3 dagen 
voor het publiek toegankelijk was, gaf het bewijs, dat het 
onderricht aan de school aan goede handen is toevertrouwd. 

Z W O L L E . Het verzoek der Commissie voor de practische 
ambachtsschool, om deze in het gemeentegebouw in de Bloe
mendalstraat gevestigd te mogen houden, werd door den 
Gemeenteraad afgewezen, maar besloten, daarvoor de noodige 
localitciten in den Buitertal aan te wijzen, ofwel een ruim sub
sidie te verstrekken tot het in orde brengen van een eigen 
gebouw. 

DELFT. Den 24n dezer zal het 25 jaren geleden zijn, dat de 
heer G. J. Morre, destijds opzichter bij de Landsgebouwen te 
's-Hage, benoemd werd tot leeraar in de burgerlijke bouwkunde 
aan de Koninklijke Academie alhier. Bij de opheffing dier 
inrichting in 1864, werd de heer Morre benoemd tot leeraar 
aan de Polytechnische school. 

I E R S E K E . Uit een getal van niet minder dan 92 sollicitanten 
voor de betrekking van gemeente-opzichter werd de heer Han-
nink, architect te Goes, door den Raad gekozen. 

Hierbij dient vermeld te worden, dat de benoemde niet voor
kwam op het vijftal, door B. en W. opgemaakt, dat de titularis 
verplicht is in de gemeente woonachtig te zijn en het salaris 
uit eene vaste bezoldiging bestaat van / 300 en eene percents
gewijze belooning van 2% over het bedrag der uitgevoerde wer
ken, welke laatste uitkeering voor bestratingen, tot 1% wordt 
teruggebracht. 

B E R G E N - O P - Z O O M . Bij den heer P. Wittouck, beetwortel-
suikerfabrikant, bestaat het voornemen, nabij den Havenmond 
eene maltrosefabriek op te richten; de noodige stappen tot het 
verkrijgen van grond in erfpacht zijn zoowel bij de Gemeente 
als het Domeinbestuur gedaan. Volgens het plan van den heer 
W. zal het fabrieksgebouw, dat eene oppervlakte van ± 3000 M*. 
inneemt, met primo Augustus gereed moeten zijn, terwijl vooraf 
eene bazaltkade van ongeveer 100 strekkende meters moet ge
bouwd worden. 
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— Bij de onderhandelingen tusschen den 
Staat en de Gemeente omtrent het onder
houd van wegen, enz., werd de gemeente 
eigenares van een gedeelte vestinggracht, 
het daarin gelegen eilandje, genaamd de 
contregarde Coehoorn, de boorden rondom 
die gracht en het Pillckenswater. Het Ge
meentebestuur stelt thans pogingen in het 
werk een bouwterrein, aan die gracht ge
legen, van het Rijk in eigendom te be 
komen, waardoor een geheel van ongeveer 
zes hektare grootte tot park kan worden 
aangelegd, volgens de plans van den heer 
Lievin Rosseels, park architect te Leuven. 

Het bedoelde terrein, dat voor park be
stemd is, ligt in de nabijheid van het 
Station en grenst aan den nieuwen Singel-
weg van 50 meter breedte, waarop twee 
rijwegen en beplantingen met boomen en 
plantsoen aangelegd zullen worden; het 
uiterlijk aanzien zal daardoor eene be
langrijke verbetering ondergaan. 

— Vóór eenigen tijd werd door de hee
ren Van de Gevel, particulier, en C. van 
Wi jk , architect, beiden te Rotterdam, 
concessie aangevraagd voor de oprichting 
en exploitatie eener drinkwaterleiding en 
daarop afwijzend beschikt. Thans is in 
beginsel aangenomen, deze zaak voor ge
meenterekening op te richten en te exploi 
teeren, waartoe door Burgemeester en Wet
houders advies werd ingewonnen bij de 
ingenieurs Halbertsma en Francois. De 
kosten van aanleg, met uitzondering van 
bijkomende werken (prise d'eau, enz.), 
worden door genoemde heeren op 2 ton 
geraamd. 

Het zielental bedraagt ongeveer elf dui
zend. 

— Met den Stoomtram Bergen-op-Zoom— 
Antwerpen wil het maar niet vlotten. Was 
men voor eenige dagen verheugd te ver
nemen, dat alle zwarigheden waren uit 
den weg geruimd, thans bericht men, 
dat de subsidie van 100,000 francs door 
den Gemeenteraad van Antwerpen is ge
weigerd. 

R E E N F . N . De Gemeenteraad heeft aan 
de directie van de Ooster-stoomtramweg-
maatschappij vergunning verleend, de 
tramlijn Driebergen—Arnhem midden door 
de stad te leggen, daar uit een ingesteld 
onderzoek is gebleken, dat het leggen 
buiten om de kom der plaats ondoenlijk 
was. 

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

Bouwterrein TE KOOP, 
Ann den Koerniond.schen weg te 

Venloo zijn eenige goed gelegen 
BOUWTERREINEN te Koop, 
vun verschillende breedten en diep
ten , zeer geschikt voor den bouw 
van Heerenhuizen. 

Te bevragen bij den heer H . V A N 
G A S S E L T , Mr. timmerman, tildaar. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen, Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m Ö 3 0 , 

A M S T E R D A M . 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

Er biedt zich aan. 
Een B O U W K U N D I G T E E K E N A A R , 

reeds eenigen tijd als zoodanig werkzaam 
geweest zjjnde. 

Brieven franco onder letters I) S aan het 
bureau van dit blad. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Vrijdag 23 April 
1886, 's voormiddags 11'; 2 ure, in het open
baar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

lo. H e t leveren v a n twee I Jze ren 
Brugschepen met Schragen en 
D w a r s b a l k e n , voor de Ge
meente sch ipbruggen te A r n h e m 
en te Westervoor t . 
H e t maken, leveren, s te l len enz. 
v a n Schoo lmeube len , i n twee 
pe rcee len , en 
H e t onder prof i l brengen en ver
harden v a n de Gravenstraat . 

Aanwjjzing voor No. 2 Woensdag 14 April 
en voor No. 1 en 3 Vrjjdag 1 <> Apri l , telkens 
's voormiddags 10 ure, Bureau Publieke Wer
ken, alwaar de teekeningen ter inzage lig
gen; bestekken met bjjbehoorende gezegelde in-
schrjjvingsbiljcttcn tegen betaling van ƒ0.50 
per stuk verkrjjgbaar ter Secretarie. 

2o. 

3o. 

Aanbesteding. 
De architecten G. J. V A N GENDT en 

C. M . G. N I E R A A D . te Arnhem, zullen op 
Zaterdag 17 April 1886, des namiddags te 3 
uren, in bet C E N T R A A L G E I I O I W te Arnhem, 

namens hun principaal, in het openbaar aan
besteden : 

H e t bouwen v a n Magazi jnen voor 
Grafmonumenten en Schoorsteen
mantels aan de Rietgrachts t raa t 
te A r n h e m . 

Het bestek is van af 10 April 1S8H te be
komen tegen betaling van 30 cent terdruk-
kerjj van den heer (JOERS te Arnhem, ter
wijl de teekeningen van af dien dag ter 
visie liggen in het lokaal van aanbesteding. 

Aanwjjzing in loco op Donderdag 15 April 
1880, des voormiddags te 11 uren. 

Inlichtingen verstrekken de architecten 
V A N GENDT en NIERAAD voornoemd. 

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

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

u 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 20-'" April 1886, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de .Moreelse Laan te Utrecht, 

van: 
Bestek N°. 440. 

H e t maken v a n eene Wachte rs 
w o n i n g op het stat ion Z E V E N 
B E R G E N , ten behoeve v a n den 
spoorweg van Ro t t e rdam naar 
Roosendaal . 

R a m i n g / 2450. 
De besteding geschiedt volgens j 57 van 

het Bestek. 
Het Bestek ligt van den l i 1 " April 1886 

ter lezing aan het Centraalbureau bjj de 
lloreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur Jim. W. HOEÜFFT 
te Rotterdam en is op franco aanvraag aan 
genoemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.60. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den 14d<" April 1886, ten 10 ure des voor
middags. 

Utrecht, den 3 d '" April 1880. 

M U U M M i l M A l\ . „ . . „ . . , „ 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 

Bickerstraat 
AMSTERDAM. 

DE LEST & Cie. 
Rotterdam. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V I L L E R O Y & B O C H , 

B O C H FRÈRES. 
3IINTON H O L L I X S & Cie. 

Trottoir-IJzersteon en Cementtegels. 
Groote voorraden. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 
niet tropische producten; 

Rollemle i'N fopUtetrtOM StMMWMipiM , 
GEBOUWEN in Scbcrphoek cn nur andere I M » » I J » I , 

gened in ijzer »i ijzer mtt hout «f steen. 
VAN DER LINDEN & C"., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer. voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar . 

V n l T f t n l a e r r l n i c mp L o o n . 

V E R K O O P I N G 
V A N 

Boeken over BOUWKUNST, ORNEMENT enz. 
W. P. V A N STÖCKUM & Z N . te 's Graven-

hage zullen verkoopen op den 12—20 April a. s. 
eene fraaie verzameling B O E K E N , waarbjj 
0. a. vele belangrjjke werken over B o u w 
k u n s t , Ornement , K u n s t n i j v e r h e i d , 
enz. , welke op Zaterdag, den 17 April ver
kocht worden. 

De catalogus wordt op aanvraag verzonden. 

JAN VAK DER POT, Vischsteeg N1. h 
K Y A N I S E E R F A B R I E K . 

Het kyaniseeron is het eenigste afdoende middel tegen ve r ro t t ing en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en k leur loos . Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
I f c l g i M c h e k l u i t - <m h y d r a u l i s c h e k a l k . 

Billijke prjjzen en vrachten. 

Kunstgraniet systeem Petitjean. Polychrom- of Frescocement. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
G e l i e v e op voornaam en adres te let ten. 
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Voor Bouwondernemers. 
Door voltooiing <lcr werkzaamheden «renten ik mjjn Spoorwegmater iee l , bestaande uit 

24 stuks weinig gebruikte 

S T A L E N B A K - K I P W A G G O N S , 
en ca. 2 kilometer STALEN SPOORSTAVEN, 

aanzienlijk beneden den kostenden prijs 
(jeliecl ut g rdee l i e l ' j k te verknopen. 

Rellectcpieiidon gelieven zich zoodia mogelijk te wenden onder J. C. 

505». bij RUDOLF MOSSE, te KEULEN. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

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

T E 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

T R A D E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

V A L D E TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asplialiwegen en dito Dorsclivloeren. 
Werken in Asptialt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Bïnks, Mout vloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en .Magazynvloeren, Gangen, Veranda's. 

Brug- en Dakbedekkingen, Ikton-I'undeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men ziet 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg S, Amsterdam, of bjj den Heel 
H. G. KNOOPS C.Ozx.. Beekstraat P. 62, tc Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

BECkEK & BliMNMiH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK vA* 

W A T E R P A S - , 
I 0 1 I I I 1 T 

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

GeëmaiMeerd-ïizeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
Jk B. HOLSBOER. - Arnhem. 

ÉJ ^ f e ^ O [ j o v e r a u o i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

'mé en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver tNliS, 1881, 1N83 (Internat. Teiitoonst) 
Hooaste onderscheiding 1879. 

BQUEKKE8 MKKTKKTTlNiiKN. BRIEF- en PAKÏETBALAN8EN, enz. enz. 
B A K E N S . R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 

PII0T0LIT1I0GRAP1I1E, PII0T0ZI10GRAPHIE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Pli*ulltli«gn<i>lile, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor riiniozlnc.-
graplilr voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken cm. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Mrrêoi>p<*-iiu-idiiiitg voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/rw co aanvrage gratis toegezonden. 

O . J . T H I E M E . 

KTÖÖS & VAN LUBUB6I 
R O T T E R D A M 

E I G E N A A R S v a n 8 A Z A L T G R 0 E V E N 
in RIJNPKÜISSEN. 

Agenten v a n de Maatschappi j v a n 
Quenast , van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en v a n 
de Bonne r Por t land-cement F a b r i e k . 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Fanronval-, porpliier- en bii/.nltkeien. 

DE PORTLWDCEMEVTIABRIEK 
van DYCKERHOFF & S ö H N E , 

te Ainöiiebiirg bij Biebrieli a/d. Ityn, 
levert haar beproefd en voortreffelijk fabri
kaat, snel- of langzaam bindend, onder ga
rantie van de grootste bindkraeht, gelijkma
tigheid en absolute deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks 10(1.000 vaten. 
Vertegenwoordiger en Magazjjnhouder voor 

Arnhem, Zttt/en, Doeshueij en omstreken, 
L A M l i . H A S S E L B A C H J R . 

te ARNHEM. 

A.H. YAI BERGEN, 
FABRIKANT TE 

H e i l i g e r ! e e , p r o v . G r o n . 
S P E C I A L I T E I T I N 

Nieuwe Conatrvctle 

B R A N D S P U I T E N , 

T O R E N U U R W E R K E N 

LUI DK L O K K E N , 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
A N T W E R P E N 1 8 8 5 . E E R E D I P L O M A . 

Gouden en Zilveren Medailles. 

Sinziger Mozaïekvlosrenfatiriek. 
SINZIG a/Rijn. 

Deze M o z a ï e k v l o e r e n hebben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, stand-
vastigste en, door de rjjke kleuren, als de 
schoonste bev loer ing doen kennen. Uit 
fijne k l e i en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bjj het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afslijting is 
onderworpen, zooals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & C J . , Ams te rdam. 

Gedrukt bjj G. W. van dar Wiel & f>., te Arnhem. 

EEN-EN-TWINTIGSTE JAARGANG N°. 16. ZATERDAG 17 APRIL 1886. 

A.W.W. 
Redacteur-Uitgever I'. \V. V A N (JKXI'T KJz. ABONNEMENT ƒ2.25 |wr 3 maanden of wel tes luiden per jaar, bij 

Adres voor Redactie en Administratie van bet Weekblad en advertentiën: vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor bet buitenland 
Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. ƒ 7.50 en Xederlandsch-Indie f 9.— , beiden bij vooruitbetaling. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia [AN SPRINGER 
C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. \V. \ \ ' E l SS M A X . 

Stukken, deze Redactie betreft ende, te adresseeren aan den Heer 
C. B. P O S T H U M U S MlYJKS, Kerkstraat 170 te Amsterdam 

en al, wat de Administratie van hel Genootschap betreft, aan den lieer 
T H . CL STRKNCERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

A l t Y E R T E N T I E X ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommcr, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

A F Z O N D E R L I J K E N O M M E X S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-Corrcs]»ondent J<»H. O. S TE.MI.KR C Z N . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

MEDEDEELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP. 

l°. Als gewone leden zijn voorgesteld de heeren 
H. Crouwel Jr. en Jacs. Galesloot, en als kunstlievende 
leden de heeren Fred. Stieltjes en T. G. F. G Tissot; 
als buitenleden zijn aangenomen de heeren Joh Stuijt, 
te Geldrop, cn J. C. Springer Jr., te Utrecht. 

2". De ontwerpen, ingekomen op de prijsvraag 
„Een diploma van lidmaatschap" , uitgeschreven door 
de Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst te 
Groningen en welwillend aan het Genootschap ter ex
positie afgestaan, zullen tot Zaterdag 24 April a. s. 
ter bezichtiging blijven. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
Vergadering van 14 April 1886. 

Na het afdoen van eenige huishoudelijke zaken ver
kreeg de heer E. Stark het woord, tot het houden 
zijner aangekondigde bijdrage over de etskunst. 

De vader van dezen belangrijken kunsttak was de be
kende Lucas van Leyden (1494—1533). Zijn werk week 
geheel af van dat zijner tijdgenooten Albrecht Dürer en 
Max Antoine, daar hij zich op het teruggeven van 
lichteffecten toelegde en zich rekenschap gaf van de ver
mindering der tinten door den atmospherischen invloed, 
en zijn schaduwen een groote mate van doorschijnend
heid hadden. Dit alles werd veroorzaakt door de ets
kunst, zooals die door Lucas van Leyden ontdekt en 
toegepast was. 

Als gelukkige volgelingen van Lucas van Leyden 
mogen genoemd worden Allart Claessen en Dirk van 
Staren. Met Goltzius brak er een tijdperk aan, waarbij 
de etsers wel groote vaardigheid tentoonspreidden, doch 
dikwijls van min gekuischten smaak blijkgeven. Cor
nells Visscher wist echter de kunst weer tot haar vroeger 
hoog standpunt terug te brengen. 

Werd dus de etskunst in Noord-Nederland niet ver
waarloosd, ook in Zuid-Nederland werd zij door de 

leerlingen van Rubens, en ook door den meester zelf, 
beoefend. Hoeveel schoons op deze wijze tot stand 
kwam , bewijzen de werken van Yorsterman , De Bols-
wert, Pontius en Soutman. 

In de zeventiende eeuw werd in Holland de etskunst 
met uitstekend gevolg door tal van mannen van naam, 
als Ruisdael, Berchem, Both, enz. toegepast. Doch al 

j deze werken, hoe verdienstelijk ook , moeten onderdoen 
! voor de meesterstukken, die Rembrandt met de etsnaald 
I schiep. 

Men heeft zich dikwijls afgevraagd, welke middelen 
Rembrandt toch wel bij het uitvoeren en drukken zijner 
werken ten dienste stonden, en getracht hem nabij te 
komen , doch alles vergeefs. 

De betoovcring van het werk van Rembrandt schuilt 
in de innige overeenkomst tusschen techniek en inspi
ratie. Men wordt getroffen door den mystieken, harts
tochtelijken toon zijner voortbrengselen, en de indruk 
is zoo overweldigend, dat de critiek zwijgt over ge
breken in de teekening, die bij andere meesters storend 
zouden zijn. 

Wanneer men het offer van Abraham of de opwek
king van Lazarus ziet, beide werken , onmiddellijk uit 
des meesters ziel in die des beschouwers overgaande , 
vraagt men niet naar technische details. Rembrandt's 
manier is onstoffelijk. 

Nu toetst hij breed, dan raakt hij het koper als bij 
toeval, soms zweeft hij er met de etsnaald overheen. 
Met bewonderenswaardige handigheid breekt hij een 
lijn , die een omtrek aangeeft, in het licht af, om haar 
des te krachtiger in de schaduw te vervolgen. Rem
brandt gebruikt zijne werktuigen als goede schrijvers 
hunne woorden, alleen om ze dienstbaar te maken aan 
hunne gedachte. 

De Vlaamsche kunstenaars hadden, evenmin als Rem
brandt, opvolgers hunner waardig. Spoedig zonk de 
etskunst tot een zeer laag standpunt en geraakte bijna 
geheel in vergetelheid, totdat het onze eeuw gegeven 
was, haar weer tot eere te brengen. 

Na dit historisch overzicht vertoonde de spreker 
hoe men bij het etsen te werk gaat. Hij bedekte een 
plaat met een dekkend vernis en noodigde een vier
tal leden uit, hun talent als etsers te beproeven. Spoe
dig waren een viertal schetsen op de plaat zichtbaa; 
Nadat nu de achterzijde ook door vernis beschut was, 

%0 
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werd de plaat in een bad van verdund salpeterzuur 
gebracht en, na daar eenigen tijd in vertoefd te heb-
ken, door middel van benzine van het vernis gereinigd 
en nu met inkt ingewreven en afgeveegd. Onder de 
pers gebracht, kwam er nu, onder luide toejuiching 
der leden, een niet onaardige ets te voorschijn, die 
aan het archief van het Genootschap werd afgestaan. 

De heer Stark deed ten slotte nog een fraaie col
lectie etsen van Lucas van Leijden, Anton van Dijck, 
Rembrandt, Ruisdael, Israels, Löwenstam, Tholen en 
Zilcken rondgaan, waardoor men gelegenheid had op 
te merken, welke schoone effecten door de etsnaald 
verkregen kunnen worden. 

Onder hartelijke dankbetuiging aan den heer Stark, 
sloot de Voorzitter de vergadering. 

(A. et A.) INGEZONDEN. 
Wie in een kleine Noord-Hollandsche stad als bouw

kundige gevestigd is, verkeert zeker in geen benijdens
waardige positie, vooral wanneer het vuur der kunst 
niet geheel in hem is uitgedoofd. Van esthetica is bij 
hem nauwelijks sprake; stads- en waterschapsbelangen 
nemen een groot deel van zijn tijd in beslag en hij 
mag van geluk spreken, wanneer het hem gegeven is, 
zij het dan ook met dikwijls maar al te beperkte mid
delen , een der door een kunstlievend voorgeslacht na
gelaten monumenten te restaureeren. 

Gelukkig echter zijn onze villes mortcs niet meer zoo 
geïsoleerd als vroeger, en kan men de hoofdstad ge
makkelijk bereiken om, althans voor een wijle, wat 
ruimer adem te halen. Mijn Amsterdamsche collega's 
kan ik benijden; al weet ik wel, dat er, vooral in dezen 
tijd van malaise, ook onder hen velen zijn, die zich 
in geen gunstige omstandigheden bevinden, hun wordt 
toch ten minste af en-toe de gelegenheid geboden, 
hunne talenten te toonen. 

„Het zijn niet alle koks die lange messen dragen" 
zal ook hier wel gelden; zie ik de nieuwe bouwwer
ken te Amsterdam aan , dan wordt het mij duidelijk , 
dat architecten met de meeste practijk hun clientèle 
aan andere oorzaken danken dan aan hun talent. Toch 
merk ik , dat, zij het dan ook nog niet zoo dikwijls als ik 
zou wenschen, de kunstzin van het publick toeneemt. 

Tentoonstellingen, als door Architectura verleden jaar, 
en door de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst thans georganiseerd zijn, kunnen veel goed doen, 
wanneer althans het publiek er wenscht te komen. Ik 
hoop, dat het talrijke bezoek dat, naar ik vernam, 
verleden zomer aan de Militiezaal ten deel viel, ook 
bij de Maatschappij niet moge uitblijven. Veel schoons 
is thans in de Marnixstraat te zien en ik beklaagde 
mij het uur niet , dat ik in het Maatschappelijk Ge
bouw doorbracht. 

Ook aan de Genootschapszaal bracht ik een bezoek, 
en vond daar geëxposeerd dc ontwerpen, ingekomen 
op de prijsvraag, door de Vereeniging tot Bevordering 
der Bouwkunst te Groningen uitgeschreven. Onwille
keurig dacht ik aan het bekende: 
„Ces/ du Nord au/onrd'hni, que nousvicut la lumicre." 

De prijsvraag scheen flink aangepakt en een aantal 
der ingezonden antwoorden was niet onverdienstelijk. 
Begeeft echter de Vereeniging zich niet op een verkeer
den weg , door, met terzijdestelling van de uitspraak 
der Jury, een buiten mededinging ingezonden ant
woord, waarin men de hand van een harer bestuurs
leden meent te herkennen, voor uitvoering te kiezen? 
Na al wat omtrent prijsvragen en hare inrichting in 
den laatsten tijd geschreven is, had men van de Ver
eeniging iets dergelijks niet mogen verwachten. 

Toen ik op den Dam liep, zag ik daar, hoe het be
kende perceel van Van Gend en Loos gesloopt was 

en, benieuwd om te zien wat er op een der fraaiste 
punten van Amsterdam gebouwd zou worden, begaf 
ik mij naar het, aan ons Noord-Hollanders niet on
bekende , café „de Bisschop" , waar de teekening van 
het nieuwe gebouw ter visie ligt. 't Spijt mij, dat ik 
zeggen moet, dat het ontwerp, waarvan de dagbladen 
zooveel moois verteld hadden, mij geducht tegenviel. 
De wijze, waarop de pilasters, zonder hoofdgestellen, 
op elkander gestapeld zijn, kwam mij niet gelukkig 
voor; ook de hoektoren scheen niet aangenaam van 
silhouet. De manier, waarop het ontwerp geteekend 
was, deed mij slechts weinig hoop koesteren, dat de 
gevels door detailleering verbeterd zullen worden. 

Te meer spijt mij, dat dit gebouw niet beter is, 
omdat een bouwwerk, dat geen kunstwaarde heeft, 
vaak jaren achtereen ons een doorn in het oog is. 
Schilderijen of beeldhouwwerken, die zwak zijn, ver
huizen spoedig naar de rommelkamer, waar niemand 
ze meer bespeurt. Een gebouw blijft echter en als 
het, uit een artistiek oogpunt beschouwd, slecht is, 
kan men het niet wegstoppen. 

Ik zag nog meer in de hoofdstad, mijnheer de Re
dacteur , doch ik mag niet te veel van uw plaatsruimte 
vergen en eindig dus, na u bij voorbaat mijn dank 
voor de verleende gastvrijheid gebracht tc hebben. 

A G R I C O L A . 

VAKTENTOONSTELLING. 
De Vereeniging „Arti et Industriae" te's-Gra

venhage heeft het voornemen in dc maanden Juni en 
Juli eene vak-tentoonstelling te dier plaatse te houden. 
Op deze tentoonstelling zullen vier groepen of afdeelin-
gen worden vertegenwoordigd, als : 

r'. Beeldhouwwerk in hout cn steen. 
2*. Smeed- en gietwerk in ijzer, koper en brons. 
y. Decoratief (schilderwerk cn inlegwerk in hout, 

steen en ivoor, enz.). 
4 e. Schrijnwerk (inzending van een meubel). 
De Vereeniging „Arti et Industriae" stelt zich 

daarbij geenszins ten doel om het publiek eene opeen-
hooping van meer of minder bezienswaardige voorwer
pen ter bezichtiging aan te bieden en het voetspoor te 
volgen der vele tentoonstellingen, die in de laatste 
jaren hebben plaats gevonden Verre van daar; haar 
doel is edeler, grootscher en het woord tentoonstelling, 
dat reeds velen een schrik op het lijf jaagt, is hier 
ook minder juist te noemen. 

Het doel der Vereeniging is opheffing en voort
durende verbetering der Nederlandsche kunstindustrie; 
voorts om de arbeid onzer ktinstindustriëelen tot een 
geheel te brengen, dat van grooten invloed moet zijn 
voor de kunstindustrie zelve en waarde heeft voor allen , 
die belangstellen in den oud-Hollandschen naam. 

Om dit doel te bereiken, behooren in de eerste plaats 
zij, die zich beroemen in de aangegeven vakken een 
goed stuk werk te kunnen leveren, medewerking te 
verleenen door inzending van het product van hunnen 
arbeid, en daartoe roept de Vereeniging hen allen op. 
Om tweeërlei redenen is het voor eiken kunstindustriëel 
van groot belang, aan die oproeping gevolg te geven. 

Eerstens toch zal daardoor aan een ieder de gele
genheid worden geschonken, zijn werk met dat van an
deren te vergelijken en daardoor eene schrede verder 
te komen op den weg der kunst, maar daarenboven 
zullen Nederlanders aan hunne landgenooten en tevens 
aan de in Juni en Juli te 's-Gravenhage zoo talrijke 
vreemdelingen hunnen bewijzen, dat Nederland op ge
lijke lijn staat met andere landen, en dat de rijke, die 
kunstwerk verlangt, het niet in den vreemde , bij Fran -
schen of Duitschers, behoeft te gaan zoeken, maar het 
in zijn eigen vaderland vinden kan. 
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De Vereeniging hoopt en vertrouwt dan ook, dat, 
al hebben reeds genoeg deelnemers zich aangemeld 
om het plan te doen doorgaan, nog velen zullen ge
vonden worden, die door inzending van hunnen arbeid 
willen medewerken om te bewijzen, dat de hedendaag-
sche kunst in Nederland er prijs op stelt af te stam
men van de zoozeer gezochte, hooggewaardeerde oud-
Hollandsche kunst en, evenzeer als deze, een goeden 
naam verdient. 

En wanneer dan ook de meer bemiddelden, die in 
ons vaderland en in de vaderlandsche kunst belang 
stellen, de pogingen der Commissie willen steunen, 
door iets af te zonderen ter wille eener onderneming, 
die niets beoogt dan de eer van den Nederlandschen 
naam op tc houden — hetgeen in deze tijden van scherpe 
concurrentie van het hoogste belang mag worden ge
noemd —, dan zal het welslagen der onderneming zijn 
gewaarborgd en de overtuiging steeds meer worden 
gevestigd, dat ook wij met groote schreden zijn voor
uitgegaan op het gebied der kunstnijverheid en met de 
zusternaties gelijken tred hebben gehouden. 

PRIJSKAMP VOOR HANDWERKSLIEDEN. 
In het nevengebouw van de Academie van Beeldende 

Kunsten, te 's-Gravenhage, is Zaterdag 10 April een 
tentoonstelling geopend van de inzendingen voor den 
prijskamp en de wedstrijden voor handwerkslieden en 
leerlingen, die in het vorig jaar werden uitgeschreven 
met het doel om werklieden in staat te stellen , blijk tc 
geven van bekwaamheid in hun vak. Niet minder dan 
453 inzendingen uit alle deelen des lands zijn samen
gebracht. 

De prijskamp is door de commissie gesplitst in zes 
afdeelingen , nl. I , schrijnwerk, 2 , beeldhouwwerk in 
hout of steen, 3, decoratief schilderwerk , 4, smidswerk, 
5 , koperslagerswerk en 6 , schoen- en zadel makers werk. 
Voor elke afdeeling was een bepaald voorwerp opgege
ven voor de mededinging en waren de eischen vermeld, 
waaraan dat voorwerp zou behooren te voldoen; deze 
waren zoo gesteld, dat de bijzondere smaak van den 
vervaardiger volkomen tot zijn recht kon komen. 

Daarnevens zijn door de commissie twee wedstrijden 
geopend, één voor volwassenen en één voor leerlin
gen , terwijl zoowel voor elk dezer, evenals voor iedere 
afdeeling van den prijskamp, medailles in verguld-zilver, 
zilver en brons, benevens eervolle vermelding zijn be
schikbaar gesteld. 

De tentoonstelling zal tot 26 April geopend blijven; 
zij werd Zondag door ruim 3800 personen bezocht. 

Het is te hopen, dat de goede uitslag, waarin deze 
onderneming zich aanvankelijk mag verheugen , blijven-
den invloed zal hebben voor onze nijverheid. Er moet 
een woord van dank gebracht worden aan de Jury, 
die de taak met zorg ter harte genomen heeft en zich 
ten plicht stelde om den arbeid gereed te hebben , toen 
dc tentoonstelling geopend werd , zoodat de voorwerpen 
met de bewijzen van bekroning prijkten. 

PRIJSVRAGEN. 
B E S L O T E N P R I J S V R A A G V O O R D E W I T T E s o c i ë T E i r 

T E ' S - G R A V E N H A G E . 

De Jury voor de bovengenoemde prijsvraag , waarvan 
de antwoorden vóór I Mei a. s. moeten worden inge
zonden , bestaat uit de heeren : 

E. G U G E L , hoogleeraar te Delft; 
J. H. K R O M H O U T , kolonel-ingenieur te's-Gravenhage; 
H. R I E K , architect te Brussel; 
J. R. D E K R U Y F F , directeur der Rijksschool voor 

Kunstnijverheid te Amsterdam; 
G. J . D E J O . N G H , directeur der gemeentewerken te 

Rotterdam; 

cn het bestuurslid der Sociëteit L. E. U Y I T E N I I O O V E N 

met eene adviseerende stem. 
De drie eerstgenoemde Juryleden zijn door Bestuur

ders der Sociëteit gekozen en de heeren De Kruyff 
en De Jongh door de mededingers, invoege als dit 
in het programma bepaald was. Naar men ons mede
deelt, is de samenstelling der Jury eerst na herhaalde 
stemming tot stand gekomen. 

P R I J S V R A A G V O O R E E N G E D E N K T Ë E K E N O P H E T G R A F 

V A N D E N A R C H I T E C T V O G E L . 

Op deze prijsvraag, door de afdeeling ' s-Gravenhage 
der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst uit
geschreven, zijn 32 antwoorden ingekomen. Dit gun
stig resultaat strekt tot bewijs , hoezeer de overledene 
in veler sympathie en achting deelde; de inzender toch 
van het der bekroning waardig gekeurd ontwerp wordt 
eene eerc-getuig:;chrift en geene geldelijke belooning 
toegekend, zoodat de rijke oogst van antwoorden voor 
een groot deel als eene hulde aan de talenten van den 
bouwkunstenaar Vogel mag worden beschouwd. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER~ 
BOUWKUNST. 

A F D E E L I N G R O T T E R D A M . 

Vergadering van Donderdag 15 April 18S6. 
Deze vergadering, de laatste in dit seizoen, werd op

geluisterd door de tentoonstelling der antwoorden, in-
I gekomen op de prijsvragen betreffende een Villa, Kiosk 

en Opmeting Poortje van het Oude-vrouwenhuis te 
Rotterdam. 

Voor de Vi l la waren ingekomen 11 antwoorden met 
dc volgende motto's: 

N". I . Postzegel I cent; 
„ 2. Carolina; 
„ 3. Maria; 
„ 4. Rustoord; 
„ 5. Dc Maas; 
„ 6. U'crkgcbrck; 

7. De Improviso; 
„ 8. Mig/ton; 
„ 9. A. Z. 
„ io. Es ist cine altc Gcschichtc, Doch blcibt siet 

immer ncu ; 
11. Jacta est a lea; 

In 't kort zij hier 't volgende vermeld: 
Postzegel 1 cent wordt door de Jury een pittoresk 

ontwerp genoemd, gemaakt door een man van smaak, 
uitmuntend cn vlug teekenaar, doch het ontwerp is al 
te verleidelijk voor niet deskundigen; Carolina: niet 
gelukkig, gevels eentonig maar netjes, doch niet ar
tistiek ; Maria; plan goed, doch te veel ruimte aan 
gangen en trap opgeofferd. Het geheel is met zorg be
werkt , heeft als studie vele, als model minder ver
diensten; Rustoord: goed van plan , getuigt van gezette 
studie en zaakkennis, maar heeft veel gebreken volgens 
het rapport; Maas: geeft een goed uitgewerkt stel 
teekeningen; indeeling niet aangenaam; bouwstijl een
voudig maar niet landelijk noch behaaglijk; Wcrkgcbrck: 
is niet breed van opvatting, indeeling goed. Gevels 
eenvoudig en regelmatig. Is een der beste antwoorden. 
Mignon: zeer verdienstelijk, degelijk, eenvoudig, mist 
echter het ware karakter eener villa in een bergachtige 
streek en heeft overeenkomst met een stadhuis. Gevels 
maken een zeer gunstigen indruk, doch zijn niet pitto
resk, daar ze een weinig eentonig, doch goed van 
vorm en detail zijn Detail hoofdgevel zeer goed; de 
uitvoering van het geheel bewijst een grondige studie 
en is zeer accuraat en flink; de stijl is rein; A . Z.: 
gevels niet slecht, maar eentonig. De ontwerper be
hoeft nog wel eenige studie. Het geheel is echter ferm 
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van teekening. Het spijt de Jury dit ontwerp niet te 
mogen onderscheiden; Es bliebt cinc altc, enz.: op
pervlakkig beschouwd van bevalligen vorm en voor
stelling. Gevels pittorresk, maar te veel in stukken 
gesneden en slecht van detail. Ontwerper geeft echter 
veel blijk goeden aanleg te bezitten, maar heeft een 
goede leerschool noodig. Toch behoort dit ontwerp tot 
de beste. 

Jacta est a lea: te laat ingezonden, dus buiten me
dedinging. Gevels van vrij goed karakter, maar moe
ten meer uitgewerkt worden. De ontwerper geeft blijk 
van goede studie. Het geheel maakt geen onaange-
namen indruk. 

Conclusie le. prijsvraag. Mig non le p r i j s /80 en het 
getuigschrift der Afdeeling; Postzegel 1 cent, de premie 
of 2de prijs van ƒ 50, extra uitgeloofd , daar deze bij 
programma niet was beschikbaar gesteld. Dit bedrag 
was door een belangstellende in den bloei der Afdeeling, 
en uit erkenning voor dc buitengewone verdiensten van 
dit werk, geschonken. Dc Improvise en, Es war, enz. 
elk met een loffelijke vermelding. 

2de Prijsvraag, 3 antwoorden. N " . I Motto Figaro, 
N u . 2 Vooruitgang, X " . 3 O. 

Figaro is flink opgevat en geeft zeer goed het ka
rakter eener kiosk weer, die van hout wordt gecon
strueerd. Het basement moest forscher zijn tegenover de 
groote voorsprongen van den bovenbouw. Eenige details 
behoeven verbetering De Jury vindt dit antwoord de 
beste oplossing der vraag. Vooruitgang is zonder com
positie, smaak en studie. Het is blijkbaar van een 
eerstbeginnende. Motto O: het geheel is artistiek. De 
arabische boog herinnert echter aan een biervat en zou 
een zeer soliede steenconstructie eischen. Indeeling 
doelmatig. Conclusie 2de prijsvraag: Figaro ie prijs 
met ƒ 50 en het getuigschrift der Afdeeling. O een 
loffelijk getuigschrift op naam. 

3de Prijsvraag: 2 antwoorden gemerkt „813" en 
„Maas". Deze zijn als 't ware van elkander gekopieerd 
en beide verdienstelijk. Zij zijn accuraat opgemeten en 
bewerkt. Het ornement van Maas is beter opge
vat en de teekening heeft meer kleur. De profilee-
ring van „813" is meer juist. Keuze voor bekroning 
is zeer moeilijk. Maas ie Prijs : getuigschrift met ƒ 2 0 , 
„813" de premie, getuigschrift met / 10. 

De Jury (J. H . Lel iman, J. Verheul D.zn en 
A . W. Meineken) betuigt ten slotte dank aan al de 
inzenders voor hunne belangstelling in het streven der 
Afdeeling en voor hun verdienstelijken arbeid. Niette
min hebben sommige ontwerpen te veel gekopieerd, 
terwijl andere te veel naar schilderachtige vormen en 
effecten hebben gezocht, waardoor het maken van een 
solied en degelijk plan is uit het oog verloren. Een 
goed ingericht constructief plan levert als van zelve 
den bouwstijl, zijn motieven en lijnen, terwijl daaruit 
de versiering alléén volgen kan. Een plan mag niet 
gelijken op een onvoltooiden werklap of mozaïek. De 
bouwkunst is een heilige, ernstige kunst. Dit moet 
steeds in 't oog gehouden worden. De Voorzitter zegt, 
dat het Bestuur zich met het rapport vereenigt. Bij 
opening der naambrieven blijkt dat „Mignon" is inge
zonden door den heer A . R. Freem te Arnhem, „Post
zegel 1 cent" door J . P. Stok Wzn., „De Improviso" 
door A . van de Sandt, „Es war eine alte" enz. door 
J . W. Blijenburg, allen te Rotterdam, „Figaro" door 
N. Nelis, te Amsterdam, „ O " door W . Stok Jr . , 
„Maas" door C. A . Caminada en „813" door M Racer, 
allen te Rotterdam. Geen der bekroonden bleek ter ver
gadering aanwezig, zoodat hun den uitslag zal worden 
megedeeld. De heer Dupont vond 't jammer, dat de mot
to's niet vroeger bekend waren gemaakt of althans de 
medewerkers niet bij advertentie of door middel van hun 

correspondentie-adres waren uitgenoodigd om deze ver
gadering bij te wonen , immers nu kon de prijsuitdeeling 
niet plaatshebben, waardoor veel van den indruk verloren 
gaat en daarenboven waren de inzenders in het onze
kere of zij de Vergadering en Tentoonstelling op Vri j
dag 16 Apri l mochten bezoeken. De Voorzitter repli
ceerde , dat het Bestuur had gemeend den uitslag eerst 
op deze vergadering te moeten bekendmaken en dat 
't van zelf sprak, dat de inzenders toegang hadden tot 
de tentoonstelling van hun eigen werk. Ook hadden 
niet alle inzenders een correspondentieadres opgegeven 
en zij, die het wel deden, waren uitgenoodigd, doch 
niet verschenen. De heer Fol beaamde niettemin het
geen de heer Dupont had aangevoerd en stelde voor, 
om misvattingen in 't vervolg te voorkomen , voortaan 
in de programma's te vermelden dat inzenders vrijen 
toegang hebben tot de vergadering op den dag, dat 
den uitslag van den wedstrijd bekendgemaakt en het 
werk tentoongesteld wordt. Hiertoe werd besloten. 

Alsnu is aan de orde een voordracht van den heer 
Ed. Fol over zinkbedekkingen van B. Baillot Detom-
baij, te Embourg bij Chênée (Luik), over metaalpla
ten met ribben voor dakbedekking, muurbekleeding 
enz. en over zeshoekige mctaalleien voor daken. 

Deze voordracht, door teekeningen , brochure en mo
dellen opgehelderd, had ten doel om de aandacht op 
deze nieuwe wijze van zinkbedekking te vestigen. Het 
aanzicht is rustig en aangenaam. De verbindingen 
grijpen eenvoudig en goed in elkaar, de sterkte is ge
lijk aan gegolfd zink en het kan ook op latten worden 
aangebracht, waardoor de beschieting kan vervallen. 
De uitzetting is bij dit systeem volkomen gewaarborgd. 
Het wordt ook met succes voor lambriseeringen (staand 
werk) en in 't algemeen voor bekleeding van vochtige 
muren aangewend , zoomede voor lambrequins , nadat 
eenige uitsnijding heeft plaatsgehad. Ook vindt 't toe
passing bij de bekleeding van ezelsruggen bij tuinmuren 
en dergelijken. De bevestiging op de dakbebording 
heeft op eenvoudige en zeer doelmatige wijze plaats 
en alle aansluitingen kunnen gemakkelijk verkregen 
worden. 

Het systeem is daarenboven zeer voordeelig. De 
leien zijn zeer ingenieus samengesteld en grijpen geheel 
in elkaar. Voor het eerstgenoemde zink met ribben 
heeft men 5 bladen noodig van 0.94 M . x 1 M . om 4 M J . 
te bedekken. De vierkante meter leibedekking telt on
geveer 22 stuks, waartoe zink n u . 9 of 10 gebezigd wordt, 
terwijl dat voor de platen met ribben de zwaarte van 
n°. 11 heeft. De Agenten Bisschop & Co., Nieuwe-
havensteeg Rotterdam, zijn bereid alle nadere inlich
tingen, brochures enz. te verstrekken. Aan een brief 
van de firma Baillot-Detombaij ontleenen wij de ver
melding dat L a Société de la Vieille Montagne dit sys
teem zeer beschermt en het overal aanbeveelt Daaren
boven waarborgen de fabrikanten iedere goedgecon-
strueerde zinkbedekking naar hun systeem; zink n°. 11 
en 12 worden het meest gevraagd. Te Luik wordt 
't gebruikt voor het Hospitaal St. Agatha en te Glóns 
voor een kerk, terwijl de heeren l'Empereur & Bernard 
hunne uitgebreide fabriek naar dit systeem, en met zeer 
goeden uitslag, hebben doen overdekken. 

In deze vergadering waren aanwezig de heeren 
Rietschoten en Houwens, importeurs van machinerieën 
en alle aanverwante artikelen te Rotterdam, die mon
sters hadden geëtaleerd van een nieuw systeem van 
plafoneering, alsmede van nikkelspitsen voor bliksem
afleider. 

Omtrent de nieuwe wijze van plafoneeren en de 
nikkelspitsen voor bliksemafleiders kunnen alsnog de 
volgende bijzonderheden worden verstrekt. 

Door de heeren Richard Johnson, Clapham & M o -
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vus te Manchester, hiertelande vertegenwoordigd door 
de firma Van Rietschoten & Houwens, Wijnhaven 107 
te Rotterdam, is eene nieuwe wijze van plafonneéren 
ingevoerd, waarbij de rachels en het riet met de daarbij 
benoodigde spijkers en koperdraad door ijzer worden 
vervangen. 

Tegen de binten worden smalle bandijzers op hun 
kant aangebracht en aan de onderzijde daarvan een 
net van gegalvaniseerd ijzerdraad, een en ander met 
krammen aan de binten bevestigd. Dit vormt den 
geheelen ondergrond voor het plafond. 

De ondervinding heeft geleerd, dat het arbeidsloon 
van aanbrengen volgens de oude en nieuwe methode 
ongeveer gelijk staat; de kosten van matrialen hangen 
af van den marktprijs, en in sommige gevallen zal dus 
de oude wijze, in andere de nieuwe wijze goedkooper 
zijn. Het prijsverschil is echter in ieder geval onbe
duidend en kan tegenover de kosten van een gebouw 
niet van merkbaren invloed zijn. De prijs bedraagt 
thans ± 62 cent per M ' . 

De voordeelen van de nieuwe wijze zijn in de eerste 
plaats vermindering van brandgevaar. Door de afwe
zigheid van rachels en riet, kan bij eene behoorlijke 
dikte van bepleistering het plafond zeer heet worden , 
voordat de binten gcvaarloopen; de bepleistering hecht 
zich sterker aan het ijzeren netwerk dan aan riet, en 
daardoor vallen er niet zoo spoedig stukken af als bij 
riet; de binten blijven dus bewaard en de voortgang 
van den brand wordt gestuit. 

In de tweede plaats is het van belang en spreekt 
't sterk ten voordcele van de nieuwe wijze, dat ver
scheidene Engelsche brandassurantie-maatschappijen 
hare assurantie-premiën aanmerkelijk hebben verlaagd, 
wanneer de nieuwe wijze wordt toegepast. 

In de derde plaats is het een groot voordeel, dat 
het bandijzer en netwerk niet aan uitzetting door vocht 
onderhevig zijn en de bevestiging met krammen eene 
geringe speelruimte toelaat, waardoor het scheuren der 
plafonds wordt voorkomen. 

Verder is de nieuwe wijze veel duurzamer dan de 
oude, en de eerste dus in elk opzicht boven de laatste 
te verkiezen. 

Ook voor scheidingsmuren, het bekleeden van ijzeren 
binten of kolommen enz. enz. kan de nieuwe wijze 
worden toegepast en zoogenaamde brandvrije gebouwen, 
welke juist door hunne ijzerconstructie bij brand ge
vaarlijk worden en aan geheele vernieling blootstaan,' 
werkelijk brandvrij worden gemaakt. Bij scheidings
muren heeft men ook nog het voordeel van mindere 
gehoorigheid en dat van geringer gewicht. 

De voordeelen betreffende brandgevaar zijn door proe
ven op groote schaal in elk opzicht bevestigd, waar
van een photographie het bewijs leverde. 

Wat de nikkelspitsen voor bliksemafleiders betreft, 
hieromtrent werd medegedeeld, dat de electrotechnische 
fabriek van Alwin Hempel te Dresden daarvan de ver-
vaardigster is. De heer Houwens toonde aan, dat de 
werking van den bliksemafleider door velen verkeerd 
wordt beoordeeld. Veler meening is, dat de spits den 
bliksem aantrekt en langs den kabel in den grond afleidt, 
en niets is minder waar. Een goede bliksemafleider werkt 
altijd, maar van beneden naar boven, en zoo wordt de 
electriciteit der aarde en gebouwen naar die der wolken 
gevoerd; het is aan de spits, waar zich de beide elec-
triciteiten opheffen. Alléén wanneer plotseling zoo
veel electriciteit aanwezig is, dat de bliksemafleider de 
uitstrooming niet snel genoeg bewerkstelligen kan , 
komt het tot bliksemslag. In de meeste gevallen zal 
een goede leiding dan ook alle schade voor de gebou
wen voorkomen. De spits moet echter blank zijn; 
oxyde geleidt slecht, terwijl het metaal moet blank 

blijven. Bovengenoemde fabrikanten vervaardigen een 
groote verscheidenheid van spitsen geheel van massief 
nikkel met of zonder koper onderstuk. Deze nikkel
spitsen zijn in vele Staten gepatenteerd, zij bleven altijd 
blank en zijn zoo groot, dat de sterkste stroom hen 
niet doet smelten. 

De heeren Rietschoten en Houwens te Rotterdam 
zijn bereid gratis circulaires met teekeningen te zenden 
aan allen, die bij bovengenoemde nieuwe, economische 
en practische zaken belang hebben. 

De Voorzitter dankte de diverse sprekers en sloot 
de laatste vergadering in dit seizoen onder opwekking 
om stof te verzamelen voor het volgende. 

A F D E E L I N G G R O N I N G E N . 

Vergadering van Vrijdag 2 April 1S86. 

Onder de ingekomen stukken kwam voor eene missieve van 
de Vereeniging^/ / / et Industriae te 's-Gravenhage, houdende 
verzoek om op te wekken tot deelneming aan de Tentoonstel
ling van kunsthandwerk-voorwerpen, door Nederlanders ver
vaardigd en dezen zomer in de residentie te houden. Aan dit 
verzoek was reeds zooveel mogelijk voldaan. 

De heer Fr. van dcLooSr. , steenfabrikant te Hemmel, zond, 
ter kennismaking van zijn nieuw fabrikaat nageperste waal-

steeneu, een keurige collectie. Zuivere vorm en kleur trokken 
zeer de aandacht. 

Volgens mededeeling van een der leden, is de fabriek van 
den heer Van de Loo op grooten en uitmuntenden voet inge
richt en een bezoek overwaard. 

Daarna ontspon zich eene zeer geanimeerde discussie over 
metselsteenen en metselwerk in het algemeen. 

Vervolgens stelde de Voorzitter aan de orde de brochure van 
den heer Molkenboer, directeur aan de Rijkskweekschool voor 
Teekenonderwijs te Amsterdam, getiteld: «Waarom leeren wij 
teckenen?" Algemeen werd eene ruime verspreiding dezer 
belangrijke brochure wenschelijk geacht. Besloten werd de 
aanwezige exemplaren bij de leden te doen rondgaan en zoo
veel mogelijk de aandacht te vestigen op dit stuk, dat het 
streven der Afdeeling naar verbetering van het onderwijs voor 
den ambachtsstand zoozeer in de hand werkt. 

Voorgesteld werd verder, om in eene der zomermaanden 
een gezelschapsreis te ondernemen. De leden worden uitge
noodigd daaromtrent hun gevoelen aan het Hestuur kenbaar 
te maken. 

Het voorstel tot het doen van kleine reizen in de omstre
ken vond al dadelijk ondersteuning, uithoofde van het vele 
leerzame, dat in de nabijheid te zien is. 

De kunstbeschouwing leverde 0. m. photographieën van uit
gevoerde werken door het eerelid der Maatschappij, den 
architect Paul Sédille te Parijs, terwijl dc leestafel ieders 
gading ruimschoots bevredigde. 

Met den wensch, dat de volgende wintervergaderingen even 
aangenaam en leerrijk mochten zijn, sloot de Voorzitter deze 
laatste der wintervergaderingen 1SS5/86. 

K O N I N K L I J K I N S T I T U U T V A N I N C E N I E U R S . 
Vergadering van 13 April 1886. 

Deze vergadering werd in het lokaal Diligcntia te 
's-Gravenhage gehouden en door tachtig leden bijge
woond. Zij werd te half twaalf uren door den president, 
den heer J . F . W . Conrad, geopend. 

De notulen der vergadering van 9 Februari j l . waren 
gedrukt aan de leden toegezonden met de derde afleve
ring, eerste gedeelte, van het Tijdschrift over 1885— 
1886. Zij gaven geen aanleiding tot aanmerkingen, maar 
alleen tot eene korte wisseling van gedachten tusschen 
de leden W. Verwey A z . en S. van der Toorn en den 
president, over het al of niet wenschclijke van het 
alsnog daaraan toevoegen van een paar platen; zij 
werden daarna goedgekeurd, nadat de president op eene 
kleine fout in eene van de platen had opmerkzaam 
gemaakt. 

De boekerij was sedert de laatste vergadering, blij
kens de daarvan voorhanden lijsten , zoo door aankoop 
als door geschenken wederom vermeerderd. 

De president deelde mede, welke leden sedert de 
laastelijk daartoe gedane uitnoodigingen hunne photo-
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graphische portretten hadden ingezonden, en beval deze 
zaak in de belangstelling van de overigen aan. 

Van den hoofdingenieur van den rijks waterstaat in 
het 91' district waren de gewone waarnemingen aan Den 
Helder ontvangen, loopende over de maanden Januari 
en Februari 1886 , alsmede de tabellen der gemiddelde 
uitkomsten over het jaar 1885 en de jaren 1851 —1885. 
Zij zullen als bijlagen tot de notulen worden afgedrukt. 

Van het lid J. Dirks was, in verband met eene 
vroeger tusschen dat lid en den Raad van bestuur ge
voerde briefwisseling, een brief ingekomen, ten geleide 
van eene reeks getijkrommen te Talcahuano in Chili, 
waargenomen van 7 Mei tot en met 2 September 1883. 
Over het van die stukken te maken gebruik zal nader 
door den Raad van bestuur eene beslissing worden ge
nomen. 

Eene circulaire van het lid W. Hrandsma Johz., be
treffende den voorgenomen aanleg van het Merwede-
kanaal, lag ter tafel ter inzage voor de leden. 

Van het lid A. W. Th. Koek was eene mededeeling 
ontvangen omtrent de brug over de Maas te Bugge-
num nabij Roermond, in den spoorweg van Antwer
pen naar Gladbach; van het lid A. J. Krieger een 
bouwprogramma voor de uitvoering der spoorweglijn 
Medenblik—Hoorn , en van het lid J. Swets Az. eene 
beschrijving van de bruggen over den IJsel te Kampen 
van voorheen en thans (1448—i?74.) Al die stukken 
zullen in handen van Commission worden gesteld om 
advies. 

Het eerst werd het woord gegeven aan het lid P. 
Caland, die eene uitvoerige, door kaarten en platen 
toegelichte mededeeling deed over eene havenverbete
ring in Brazilië, betreffende den toegang uit zee tot 
de zuidelijkste provinciën in dat rijk, de provincie Rio 
Grande do Sul, voor welke zaak de spreker eene zen
ding naar Brazilië had volbracht. Hij besprak niet 
slechts het eigenlijk doel van die Commissie, maar 
trad daarbij ook in vele bijzonderheden betreffende het 
merkwaardige, doch nog zoo weinig bekende land , 
zijne natuur, zijne hulpbronnen, staatsinstellingen, be
volking enz. Deze voordracht gaf aanleiding tot eene 
gedachtenwisseling met de leden Dr. E. F . van Dissel, 
J. P. de Bordes , YV. Brandsma Johz. en den president, 
die den spreker dankzegde voor zijne belangrijke me
dedeeling. 

Het lid De Bordes bekwam hierop het woord om, 
naar aanleiding van het in de vorige vergadering 
meegedeelde levensbericht van wijlen het lid J. Groll, 
kortelijk te wijzen op hetgeen de Nedcrlandsch-Indische 
Spoorwegmaatschappij, naast Groll, ook te danken 
had gehad aan wijlen den Heer Poolman. 

Nadat de gewone pause was gehouden, werd het 
woord verleend aan het lid T. J. \V. van Rossum, 
die eene zeer uitgebreide, door teekeningen toege
lichte , voordracht hield over het verrichten van pei
lingen op breede en diepe stroomen, waarbij hij in 
uitvoerige besehouwingen trad over de (Verschillende 
wijzen van het doen van peilingen of loodingen, de 
bezwaren daaraan verbonden, de toestellen die daar
voor worden gebezigd, en de berekeningen van fou
ten als anderszins, die daarmede gepaard gaan. Deze 
voordracht gaf aanleiding tot eene vraag van het lid 
J. van Hcurn, die door den spreker werd beantwoord, 
aan wien met een zeer waardeerend woord door den 
president werd dankgezegd. 

Nadat een aantal nieuwe leden was aangenomen en 
anderen als zoodanig waren voorgesteld, sloot de pre
sident dc vergadering. 

BUITENLANDSCHE BERICHTEN 
Op 1 Mei a. s. zal te Parijs eene hygiënische ten

toonstelling gehouden worden van toestellen tot onder
zoek en zuivering van bad, lucht en drinkwater, be
treffende bouw van kazernen, scholen, slachthuizenen 
ziekenhuizen , onderzoek van levensmiddelen , ontsmet
ting , lijkverbranding, fabriekshygiëne, enz. 

De deelneming aan die tentoonstelling is gratis: de 
kosten van vervoer en uitstalling zijn voor de deel
nemers. Zij zal eene maand duren en plaatshebben 
in de lokalen der Kazerne Loban, achter het Stadhuis. 
De aanvragen moeten gericht worden aan den Voor
zitter van de Sociéié dc mé de cine publique, Caserne Loban. 

Nadere mededeelingen betreffende de voorwaarden 
aan de tentoonstelling verbonden en de samenstelling 
van het uitvoerend comité, komen voor in de Anna/es 
a'hygiene publique van April. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
'S-GRAVENHAGE. In de Staatscourant is opgenomen het 

verslag aan den Koning van de Commissie van Toezicht op 
de Rijks-academie van Beeldende Kunsten alhier, over den 
toestand der Academie in het jaar 18S5. 

In dat verslag maakt dc Commissie de volgende opmerkingen 
met betrekking tot de wedstrijden in beeldhouw- en schilder
kunst: 

«Kecren wij thans tot den laatstgehouden prijskamp terug, 
dan kunnen, wij niet ontkennen, dat de ervaring van den af-
geloopen zomer dc vroeger door ons gemaakte aanmerkingen 
op de regeling der wedstrijden weder in allen deele heeft 
bevestigd. Het aan dien wedstrijd voorafgaande examen, dat 
geheel over theoretische vakken loopt, geeft geen den 
minsten waarborg, dat hij. die het aflegt, eenige practische 
vaardigheid heeft in beeldhouw-, schilder- of welke andere 
kunst ook; van den anderen kant schrikt het de candidaten 
af, omdat hunne verkregen vaardigheid in de practiik geen 
invloed kan hebben op den uitslag van een examen in vakken, 
die de beeldende kunstenaar altoos als bijvakken zal blijven 
beschouwen 

(Dit heeft de Commissie van examinatoren, die onze ziens
wijze in deze ten volle deelde, misschien toegeeflijker gemaakt 
dan zij zou geweest zijn. indien de candidaten ook practische 
proeven van vaardigheid in het teekenen of boctseeren hadden 
moeten inleveren. Bij de beoordeeling der ingeleverde beeld
werken stuitte de Jury weer, evenals vroeger, op de moeilijk
heid der vergelijking (waar het de mate der verdiensten 
betreft) tusschen twee of meer kunstwerken met verschillende 
onderwerpen. Reeds in vorige verslagen wezen wij op den 
nadeeligcn invloed, dien de vrijlating der keus tusschen drie 
onderwerpen op de gemoedsrust der mededingers moet hebben. 
Om dezelfde reden zouden wij in 't vervolg in plaats van cn 
bas-relief èn beeld, slechts een van beide als onderwerp van 
een wedstrijd in de beeldhouwkunst wenschen voorgeschreven 
te zien. Ook in dat opzicht verdient de regeling der «concours" 
aan de Kcole des Beaux-Arts tc Parijs navolging 

«Dikwijls reeds is door ons, in overeenstemming met de 
meest gezaghebbende deskundigen, op eene meer rationeele 
regeling der prijskampen aangedrongen, en de wenschelijk-
hcid daarvan is nooit weersproken. Het is ons onbekend 
waarom onze wensch totdusver niet werd vervuld. Moet de 
oorzaak daarvan gezocht worden in dc voorbereiding van eene 
meer ingrijpende reorganisatie der Academie bij de wet, dan 
zouden wij ons kunnen vereenigen met het uitstel van deze 
partieele regeling. Doch indien, gelijk wij vreczen, die ook 
door ons verlangde reorganisatie nog lang op zich moet laten 
wachten, dan geven wij Uwe Majesteit eerbiedig in overwe
ging om de hier aangeduide verbeteringen in de bestaande 
regeling der prijskampen bij administratieven maatregel in te 
voeren. 

— De heer Maarschalk, oud-directeur der Staatsspoorwegen 
ia Indie, is den I3den vau deze maand hier ter stede overleden. 

A R N H E M . Blijkens eene in dit blad voorkomende 
advertentie worden sollicitanten opgeroepen voor de 
vaceerende betrekking van Directeur der Gemeente
werken op eene jaarwedde van ƒ 3000. In de laatste 
zitting van den Gemeenteraad werd de instructie voor 
dien hoofdambtenaar vastgesteld; wat de verordening 
aangaat, regelende de inrichting van het Bureau der 
Gemeentewerken, was de meerderheid van gevoelen, 
dat hiermede moest worden gewacht, totdat de nieuwe 
titularis was benoemd. Het voorstel van een der leden 
om het tractement op ƒ3600 te bepalen en in over
eenstemming te brengen met de bezoldiging in andere 
gemeenten , werd met 16 tegen 9 stemmen verworpen. 
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BENOEMINGEN. 
Door Z. M. is, met ingang van 1 Mei 

a. s , benoemd tot adjunct-verificateur van 
's Rijks zee-instrumenten, de heer M . C. 
F. J. Cosijn, civiel ingenieur. 

ADVERTENTIEN. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Dinsdag 27 April 
1886, dea middags te 12 uur, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

a. H e t u i tvoeren van Baggerwer-
k e n tot het diep houden v a n 
de D o k k e n , Bui tenhavens en 
het Y , gedurende het jaar 1886. 
H e t leveren van 6 s tuks twee
persoons- en é é n zes-persoons 
geslagen IJzeren U r i n o i r s met 
toebehooren, benevens 10 s tuks 
gegoten IJzeren U r i n o i r s , „ m o 
d e l S te rkman." 
voorwaarden dezer aanbesteding zjjn 

uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ11.15 voor de sub a en 
/1.20 (met twee teekeningen) voor de sub b 
genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven, ten Kantore 
van den Stads-Ingenienr op het Raadhuis, 
Kamer N°. 10(1, des ochtends van 10 tot 12 
uur, gedurende de week welke de besteding 
vooraf gaat. 

Hurgemeester en Wethouders voornoemd, 
V A N L E N N E P , Wet*. 

De Secretaris, 
L E JOLLE. 

Amsterdam, II April 188G. 

t. 

De 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS der 

Gemeente ARS HEM rollen Vrijdag 23 April 
1886, 's voormiddagB 11'/, ure, in het open
b a a r ten Gemeentehuize aanbesteden: 

lo. H e t leveren van twee IJzeren 
Brugsehepen met Schragen en 
D w a r s b a l k e n , voor de G e 
meente-schipbruggen te A r n h e m 
en te Westervoor t . 

-'o. H e t maken, leveren, stellen enz. 
v a n Schoolmeubelen , i n twee 
percee len , en 

3o. H e t onder profi l brengen en ver
harden van de Gravenstraat . 

Bestekken met bjjbehoorende gezegelde in-
schrjjvingsbiljetten tegen betaling van ƒ0.50 
per stuk verkrjjgbaar ter Secretarie. 

Burgemeester en Wethouders van ARN
HEM roepen op Sollicitanten naar bc be
trekking van 

X . ' I 1.11 IJ 

aldaar, op eene jaarwedde van ƒ 3 0 0 0 . 
AdrCBsen, franco en op zegel, aan den Bur

gemeester vóór 1 Mei 18Sfi. 
Aan hen, die zich persoonlijk bjj Burge

meester en Wethouders wenschen aan te mel
den, zal daartoe de gelegenheid worden ge
geven ten Gcineentehuize op Maandag 'i en 
Woensdag 5 Mei lSSfi, des namiddags tus
schen 1 en !1 uur. 

De instructie is tegen inzending van /0.10 
ter Gemeente-Secretarie verkrjjgbaar. 

Bouwkunde. 
Een solied J0NGMENSCH van 21 jaar, 

zjjne studiën in de bouwkunde voleind heb
bende, zag zich gaarne G E P L A A T S T bjj 
een Architekt of een aan de Bouwkunst ver-
wandte betrekking. Hoog salaris geen ver-
eiBchte; gunstige referten door hem over te 
leggen van kunde en gedrag. Reflect, ge
lieve fr. Br. sub Lr. B. K. a/d. Kantoorboekh. 
J. J . WIJCIIERS, Oude Leliestraat 5, Am
sterdam 

Openbare Yerkooping 

B O U W T E R R E I N 
Ten overstaan van den Notaris V A N ECK 

tc Arnhem. zullen op Dingsdag den 4 Mei 1886, 
des voormiddags ten 11 ure, in het Koffij-
huis de Harmonie aldaar, bjj inzet en veer
tien dogen later, op Dingsdag den 18 Mei, ter
zelfder uur en plaats, bjj toeslag in het 
openbaar worden ve rkoch t : 

Twaalf perceelen B O U W T E R R E I N , 
waarvan elf ter breedte van zeven ellen, te 
zamen groot ongeveer 3112 vierk. ellen, aan 
elkander gelegen te Arnhem aan het breede 
gedeelte van den Boulevard, tegenover de 
villa's van de Heeren V A N DER B L E Y D E N 
c. s. en grenzende ten noorden aan de Prin-
ccsseistraat en ten zuiden aan de Graven
straat, welke perceelen mede in verschillend 
.Massa's zullen worden gevei ld . 

Plan van verkaveling is gratis te verkrjj
gen en nadere inlichtingen omtrent de voor
waarden van verkoop zjjn te bekomen ten 
Kantore van voornoemden Notaris. 

Openbare Aanbesteding. 
D E F INANTIEELE MAATSCHAPPIJ 

V O O R NI.IVERHEIDS-ONDERNEMINGEN 
T E AMSTERDAM, is voornemens in het 
openbaar te besteden: 

H e t maken v a n de Pr i se d ' eau , 
den Wate r to ren , het K e t e l h u i s , 
de Beambten-woning en verdere 
tot het Pompsta t ion behoorendo 
werken , een en ander ten dien
ste der Delftsche Du inwa te r l e i 
d ing . 

Bestek en teekeningen zijn op franco aan
vrage verkrjjgbaar aan het Technisch Bureau, 
Sumatrastraat 2, te ' sGravenhage, tegen be
taling van ƒ f,—. 

Aanwjjzing: Dinsdag 27 A p r i l e. k . , 
des vóórmiddags ten 11 ure, op het terrein 
aan den Straatweg tusschen Monster en Loos
duinen, nabjj de Tol. 

Opening der biljetten op Zaterdag, 1 M e i 
e. k . , des voormiddags 11 uur, in het Café 
KliASNAl'OLSKV, te Amsterdam. 

Inlichtingen te bekomen bjj den Ingenieur-
Architect N . BIEZEVELD Hz. te 's Graven
hage. 

G R I N T . 
H E T GEMEENTEBESTUUR van Zwoller-

kerspel is voornemens op Vrijdag 30 April e. k., 
's voormiddags tc half twaalf uur, op het 
Gemeentehuis aan te besteden: 

De l ever ing van 396 M ' G R I N T , 
ten behoeve der K u n s t w e g e n . 

De voorwaarden van aanbesteding kunnen 
op aanvrage kosteloos verkregen worden op 
het Gemeentehuis. 

l l k l B IV 

GESTICHT M E E R E N B E R G , 
gemeente lilnemendnal. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dinsdag den 4 J " Mei 1886, del namid

dags ten 2 ure, zal aan het lokaal van het 
Provinciaal Bestuur van Noordholland te 
HAARLEM, door de Oommissie van Toe
zicht over het Gesticht Meerenberg, bjj enkele 
inschrijving worden aanbesteed: 

Het maken van eene U I T B R E I 
D I N G van het K r a n k z i n n i g e n 
gesticht „ M e e r e n b e r g " endaar-
bij bchooronde werken . 

(Raming ƒ318,100) 
Het Bestek met Teekeningen ligt van af 

Vrijdag l l i April e. k. ter lezing aan het 
lokaal van het Provinciaal Bestuur voornoemd 
en aan het bureau van Buitenlandsche pas
poorten op d.n O.-Z. Achterburgwal tegen
over het Walepleintje te Amsterdam, cn is 
voorts op genoemde plaatsen verkrjjgbaar 
tegen betaling van twee gulden vjjftig cent 
per exemplaar. 

Nadere inlichtingen kunnen worden ver
kregen aan het bureau van den Hoofdinge
nieur van den Provincialen Waterstaat, in 
het Gouvernementsgebouw te Haarlem. 

Dc aanwijzing zal geschieden op Maandag 
en'Woensdag, 19 en 21 April e. k., telkens 
des vóórmiddags ten 11 ure, op het bouw
terrein in de nabijheid van het bestaande Ge
sticht »Meerenberg", gemeente Bloemendaal. 

Haarlem, 9 April 1886. 
De Commissie van Toezicht voornoemd: 

A. V A N STRALEN, Voorzitter. 
C. DRUYVESTEIN, Secretaris. 

DE POKTLAMKEMEVTFABRIEK 
van DYCKERHOFF & S ö H N E , 

le Amönebiirg b(j Hicbricli a d . liijn, 
levert haar beproefd en voortreffelijk fabri
kaat, snel- of langzaam bindend, onder ga
rantie van de grootste bindkracht, gelijkma
tigheid en absolute deugdelijkheid. 

Productie jaarljjks 100,000 vaten. 
Vertegenwoordiger en Magazjjnhouder voor 

Arnhem, Zul feu. Doesburg en omstreken, 
L A M B . HASSELBACH J R . 

te ARNHEM. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en Wate r l e id in 

gen , Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m N ' . ï > 3 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kost.'loos 

geleverd 

Voor Bouwondernemers. 
Door voltooiing der werkzaamheden wensch ik mijn Spoorwegmater ieel , bestaande uit 

24 stuks weinig gebruikte 

S T A L E N B A K - K I P W A G G O N S , 
en ca. 2 kilometer STALEN SPOORSTAVEN, 

aanzienlijk beneden den kostenden prijs 
geheel of gedeeltelijk te veikoopen. 

Reflecteerenden gelieven zich zoodra mogelijk te wenden onder J. C. 
5059, bij RUDOLF MOSSE, te KEULEN. 
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VEREENIGING 

ARTI ET INDUSTRIAE 
T E 

'S G R A V E N H A G E . 

TENTOONSTELLING 

3°. Decorat ie ja . 
bevattende: ) ' 

4°. Schr i jnwerk 

1°. B e e l d h o u w w e r k in hout en steen. 
2°. Smeed- en G i e t w e r k in jjzer, koper 

en brons. 
Decoratie Schilderwerk. 
Inlegwerk in hout, steen, 
ivoor, enz. 

1 Inzending van slechts 
i één voorwerp. 

I K HOUDEN IN DE 

Academie van Beeldende Kunsten 
v a n 16 Junij t o t 31 Julij 1 8 8 6 . 

HST BESTUUR. 

Inlichtingen te bekomen bij de Secretarissen 
JOHs. MUTTERS Jr., Princes Mariestraat 17. 
H . P. MUTTERS, Trompstraat 1. 

! DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en anderen/of 
niet tropische producten; 

Bollende en Expansetmiile Steennveiikappeii, 
GEBOUWEN in Scherphoek rn n»r andere Uu.wijiei, 

iHnei in ijzer D( Ijzer met hout «I steen. 
VAN DER LINDEN ft C"., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleedlng en dakbedekking pasklaar . 

G a l v a i i N e e r l n g op Loon. 

H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS n W E R k T l M . l 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E R E - U I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

DE LINT & Cie. 
Rotiiritam. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V I L L E R O Y & B O C H , 
BOCH FRÈRES. 

M I N T O N H O L L L N S «L Cie . 
Trot to ir-I jzersteen en Cemonttegels. 

Groote voorraden. 

BECKER & BtDDIKGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A * 

W A T E R P A S -
H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BRKTUIGEN. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

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

T E 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

T R A D E M A R K . N A T U U H L . A S P H A L T 
VAN 

H L D E T R I V E R N 
Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Aspbalt-Mastiek voor Troltoirs, Skating-Hinks, Moiiivloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazjjnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Ikton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heei 
H. G. KNOOPS C.OZM.. Beekstraat F. «2, te Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

Bekroond: 
D u s s e l d o r p 1880. 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1 8 8 3 . 

Bekroond: 
F r ank fo r t a/31.1881. 

Amsterdam 1882. 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 
F A B R I E K V A N 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
O p g e r i c h t 1 *•*:*<>. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS. Amsterdam, Utrechtsclie Straat 14. 

P1I0T0L1TI10GRAP1I1E, PIIOTOZIKOGIUPHIE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt dc aandacht 

op zjjne inrichting voor P h o l o l l t h o g r i t i i h i e , 
bn'zonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l ' h o i o i l n c o -
«mpliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne stéréotype-Inrichting voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratistoogezonden. 

<3t. J - T H I E M E . 
V E R Z A M E L I N G 

VAN 
BEKROONDE ONTWERPEN, 

door de Leden van het genootschap 

„Architectura et Amicit ia", 
gevestigd te AMSTERDAM. 

Het grootste debiet, aan „ D E B O U W 
M E E S T E R " ten deel gevallen, doet den 
Uitgever vermeenen dat vele Inteekenaren 
er belang in zullen stellen ook de „BE
K R O O N D E O N T W E R P E N " aan te 
schatten, ten einde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be
zitten, daar de bovengenoemde „ V E R Z A 
M E L I N G " door »DE BOUWMEESTER" 
vervangen is en hiermede als het ware é é n 
geheel uitmaakt. Hjj biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot de 
volgende prjjzen aan: 
in fraaie Portefeuille in plaats van ƒ 14.60 voor/7, 
zonder de Portefeuille,, „ „ „ 1 2 . — „ „ 6 . 

Deze „ V e r z a m e l i n g " bestaat uit 36 
Platen in Photo-hthographie, die een aantal 
verschillende belangrjike ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten, en is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „ d e 
Bouwmees te r" . 

Arnhem. De Uitgever P. GOUDA QUINT. 

Gedrukt bjj G. W . van der Wiel & O . , te Arnhem. 

EEN-EN-TWINTIGSTE JAARGANG N". 17. Z A T E R D A G 2 4 ' A P R I L 1886. 

RCHITECTVRAet Ï J MICITIA 

Redacteur-Uitgever F. W, V A N GENDT ÏGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: 

Bureau van De Oj>/nerkert Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia TAX STRINGER, 

C. lï. POSTHUMUS MEYJES en A. \V. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den Heer 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

T H . G. S T R E N G E R S , Oosterdoksluïs, te Amsterdam. 

A.W.W., 
1 ABONNEMENT / 2.25 per 3 maanden 01 wel US gulden per jaar, hij 
{vooruitbetaling en franco toezending ven dit bedrag, Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indie' f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

ADVERTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
leent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

A F Z O N D E R L I J K E N O M M E R S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-Correspondent J O H . G . S T E M L K R C Z N . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

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

i° . De 863 s t e Vergadering zal plaatshebben op 
Woensdag 28 Apri l a. s., des avonds te 8 uren, in het 
American Hotel. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Ballotage van den heer H . Crouwel Jr., voor

gesteld door de heeren Löning en Vixseboxsc; 
c. Bijdrage van den heer A . W. Weissnian ; 
d. Kunstbeschouwing, te geven door den heer J . 

Ingenöhl. 

2°. De behandeling der voorstellen tot wetswijziging 
is tot een volgende vergadering uitgesteld. 

3°. In het begin der volgende maand zal door den 
Penningmeester worden gedisponeerd over de contri
butie van 1886, welke nog niet voldaan is of waarvan 
de kwitantiën bij de eerste aanbieding zijn terugge
zonden. 

4°. Het programma der 3 d c algemeene prijsvraag 
is in dit blad opgenomen. 

5°. De inzending van de werken van Nederlandsche 
architecten op de Jubileum-kunsttentoonstelling, te Ber
lijn , zal, te beginnen op Zondag 2 M e i , gedurende 
enkele dagen ter bezichtiging gesteld worden in een 
der zalen van het voormalig museum Van der Hoop, 
Oudemannenhuis. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
A l s 3 d e algemeene prijsvraag 1885—1886 wordt uit

geschreven : 
E e n o n t w e r p v a n een C a f é - r e s t a u r a n t . 
Het terrein wordt verondersteld te zijn gelegen op 

den hoek eener straat aan een ruim plein in het centrum 
der hoofdstad. De afmetingen van het rechthoekig 
terrein bedragen 12 en 20 meter; de langste zijde 
grenst aan het plein en twee zijden zijn bebouwd. 

Het gebouw moet bevatten: 
a. Soustcrrain met keukens, kelders, bergplaatsen, 

diensttrap en verdere gelegenheden voor den dienst. 

b. Begane-grond, 1 meter boven de straat, met 
vestibules, café, restauratiezaal, buffet, office met lift, 
toiletkamer, privaten en urinoirs, hoofd- en dienst
trappen, enz. 

e. lc Verdieping met vestibule, biljartzaal voor 3 
biljarts en twee of drie salons, offices, toiletkamer, 
privaten , urinoirs , enz. 

d. 2'' Verdieping met woning van den kastelein, 
bestaande uit 4 vertrekken en dienstpersoneel. 

Het geheel moet zoowel in- als uitwendig beantwoor
den aan de eischen van luxe en comfort, aan dergelijke 
etablissementen gesteld. Open galerijen en balkons 
kunnen , waar noodig geacht, aangebracht worden. De 
hoeken kunnen schuin of afgerond worden opgelost. 

De vereischte teekeningen zijn: 
plattegronden van de verdiepingen, ) 
de gevels, en /schaal I a 100. 
de doorsneden, I 
Aan den vervaardiger van het eerst der bekroning 

waardig gekeurd ontwerp zal worden uitgereikt het 
eervol getuigschrift van het Genootschap met een premie 
van 75 gulden en aan het daaropvolgend ontwerp eene 
premie van 25 gulden. 

De inlevering der ontwerpen, met stipte inachtneming 
van art. 67 der wet en vergezeld van een correspon
dentie-adres , teneinde zoo noodig met den vervaardiger 
te kunnen correspondeeren, moet geschieden vóór op 
den i s l e u Juli 1886, ten huize van den iste-Secretaris, 
Oosterdoksluis 29 te Amsterdam. 

Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) H E T V E R B A N D D E R K U N S T E N . (*) 
door 

A . VV. W E I S S . M A N . 

De meest beschaafde menschen, die thans leven, 
beseffen den veredelenden invloed van liet schoone. 
De zucht om wat schoons te verkrijgen, te gaan zien, 
te gaan hooren moge door den druk der tijden mis
schien minder reden van bestaan hebben—, zij uit zich 
toch waar zij kan. 

(*) Voordracht, gehouden in de Vereeniging B o u w k u n s t e 
i a p te Rotterdam. 
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Elke winkel bijna is gevuld met fraaie luxe-arti
kelen , prachtige boekwerken, sierlijke meubelen, 
porselein, glaswerk, ja wat niet al, cn de wijze, waarop 
die voorwerpen uitgestald zijn , wordt al smaakvoller en 
verleidelijker. Alle kunsten werken eendrachtig samen 
om allerlei zaken van huiselijk gebruik of van weelde 
een zoo aangenaam mogelijk uiterlijk te verleenen. 

Ontegenzeglijk heeft de kunstnijverheid in de laatste 
tien , vijftien jaren reuzenschreden in de goede richting 
gedaan, en verdient zij ten volle de belangstelling, 
die zoo ruimschoots haar deel wordt. Ook de be
langstelling in de overige beeldende kunsten is toege
nomen , en tentoonstellingen van schilderijen of beeld
houwwerken worden in beschaafde kringen even druk 
besproken als tooneelstukken, opera's of nieuw uit
gekomen pennevruchten. Ja zelfs de bouwkunst en 
haar beoefenaars trekken veel meer de aandacht dan 
voorheen, a! ontbreekt het maar al te vaak bij het 
publiek aan de meest elementaire begrippen aangaande 
het streven en het doel der architectuur. 

Het gaat met schoonheid en kunst als met het 
water: slechts wanneer er leven in haar is, kunnen zij 
rein blijven; stilstand leidt al spoedig tot bederf. Nu, 
over leven en bedrijvigheid op het terrein der kunsten 
hebben wij thans niet te klagen. Verzen volgen op 
verzen; schilderijen worden in zoo grooten getale 
vervaardigd, dat bij tentoonstellingen honderden afge
wezen moeten worden; de scheppingskracht onzer 
bouwmeesters uit zich in tal van projecten, al moeten 
ze meestal onuitgevoerd blijven; de inlandsche en 
buitenlandsche kunstnijverheid worden niet moede om 
telkens weer wat fraais aan te bieden. 

Welk een verschil met de vroegere perioden dezer 
eeuw! Onze ouders hielden in hun jeugd wel van 
romantische zonsondergangen, zij bewonderden Byron , 
Beets, da Costa en de Gids, dweepten met de ffetsche 
voortbrengselen der romantische schilderschool, doch 
waren volstrekt onverschillig omtrent de wijze waarop 
hun huizen gebouwd en ingericht werden. 

Thans bezien hunne zonen de natuur uit een natura
listisch oogpunt; de romantiek ging ten grave, Byron 
en Beets worden nog wel gewaardeerd, doch zeker 
niet voor die hunner voortbrengselen, die onzen ouders 
het liefste waren, terwijl ook in de schilderkunst een 
andere richting, die van romantiek niets weten wil, 
waardeering vindt; de beeldhouwkunst, zij het ook 
schuchter, durft zich vertoonen, en de bouwvormen 
der huizen en de wijze en stijl van dc inrichting daar
van zijn volstrekt geen onverschillige zaken meer. 

De ijverige studie der natuur heeft niet slechts beeld
houw- en schilderkunst op een standpunt gebracht, 
hooger dan dat, hetwelk voor een veertig, vijftig 
jaren werd ingenomen —, zij is ook aan de bouwkunst 
en aan de kunstnijverheid ten goede gekomen. 

Iets is schoon of niet schoon alnaarmate het 't oog 
al dan niet aangenaam aandoet. Deze aangename aan
doening kan echter op onderscheidene wijs teweegge
bracht worden, vandaar dat er zulke talrijke stijlen en 
scholen in de kunsten worden aangetroffen. 

Een groot onderscheid is er b.v. tusschen de kunst 
der middeleeuwen en die der Renaissance. In de mid
deleeuwen een streven om door de kunst de hoogere 
geloofswaarheden te eeren en te verbreiden, zij het 
door dichtwerk, bouwwerk, schilderij of beeldwerk. Of 
ziet gij dit streven niet in de Divina Comedia, in de 
trotsche kathedralen, in de schilderijen van Van Eyck 
of Memlinck, in de beeldhouwwerken van Adam Kraffl 
en zijn tijdgenooten ? 

De Renaissance poogde niet meer de geloofswaarheden 
te helpen verbreiden; zij was op Heidenschen grondslag 
ontstaan en beoogde slechts het doel, dat ook de an

tieke kunst had nagestreefd; de veraangenaming van 
het leven. De kunstenaars der Renaissance waren niet 
langer nederige dienaren, zooals die der middeleeuwen — 
zij leefden en grand seigneur en verkeerden met de 
grooten der aarde op een voet van gelijkheid. De 
gewijde geschiedenissen werden in de beeldende kunst 
nog slechts behandeld, omdat zij zulke goede „stoffen" 
waren. De stervende of doode Christus bood eene 
prachtige gelegenheid om van de studie in de anato
mie blijk te geven. Onderwerpen als de Madonna of 
Suzanna waren eene uitmuntende aanleiding om weel
derige vormen tentoon te spreiden, en al hadden die 
voorstellingen dan een tamelijk wereldsch karakter ge
kregen , men vergaf het gaarne, want evenals eens 
Phryne haar rechters door haar bekoorlijkheid overwon, 
werd ook hier de critiek der beschouwers door de 
schoonheid ontwapend. 

En wanneer de kunstenaars geen gewijde tafereelen 
behoefden af te beelden, stond hun de geheele fabelleer 
ten dienste en aarzelden zij niet de meest gewaagde 
onderwerpen te behandelen Venus en Cupido, Nim
fen door Saters vervolgd, Leda, Danae, zelfs portretten 
van bekende vrouwelijke tijdgenooten in hoogst eenvou
dig gewaad, zooals Titiaan's „Wereldsche liefde" , dit al
les gaf den kunstenaars gelegenheid schoone vormen 
door penseel of beitel te vereeuwigen. Deze kunstenaars 
oefenden op hun beurt weer invloed uit op de kunst
nijverheid. Sedert Praxiteles het waagde zijne Venus 
onbekleed af te beelden en de openbare meening het 
hem vergaf, was er zeker geen zoo zinnelijk kunsttijd
vak geweest als de Renaissance. 

Welke der beide kunstrichtingen was nu de schoonste, 
die der middeleeuwen of die der Renaissance? Het 
antwoord op deze vraag zal afhangen van elks persoon
lijken smaak, en middeleeuwen en Renaissance hebben 
dus ieder op hare eigenaardige wijze den indruk van 
het schoone teweeggebracht. 

Toch is het eigenaardig, dat, hoe verschillend de 
opvatting van het schoone in de achtereenvolgende 
kunsttijdvakken geweest moge zijn, het onderling ver
band der kunsten in elke periode waar te nemen is. 

Beschouwen wij daartoe de achtereenvolgende kunst
stijlen eenigszins nader. 

Ik ga de kunst der oud-Aziatische volkeren, hoe be
langrijk overigens ook, met stilzwijgen voorbij, daar 
ik anders te uitvoerig zou worden , en behandel in de 
eerste plaats de kunst der Egyptenaren. 

Afgesloten van de overige wereld door zijn geogra-
phische ligging, nam het leven en de denkwijs van de 
bewoners van Egypte spoedig eigenaardige vormen aan, 
die zich tot den val van het Rijk handhaafden en een 
zeer ingrijpenden invloed op de kunsten uitoefenden. 

De geheele inrichting van de maatschappij der Egyp-
tenaren was streng, en die strengheid vindt men ook 
in de kunst terug. Ieder was door zijn geboorte tot 
een bepaalde plaats in de samenleving geroepen; de 
zoons van kunstenaars werden steeds kunstenaars , en 
daar de kunst aan van oudsher geldende traditiën on
derworpen was, had spoedig de techniek voor de kun
stenaars geen geheimen meer. Op vindingrijkheid kwam 
het bij de Egyptische kunstenaars niet aan en zij be
hoefden zich niet het hoofd te breken met het zoeken 
naar nieuwe vormen, daar voor alles vaste voorschrif
ten bestonden. Al hun tijd konden zij dus aan hunne 
technische volmaking wijden. 

Welke grootsche bouwwerken de Egyptenaren ge
sticht hebben, behoef ik u niet in herinnering te bren
gen. Hun tempels, grafsteden en paleizen zijn u uit 
tal van afbeeldingen bekend. 

Met de vormen der bouwkunst staan de overige 
beeldende kunsten in een zeer nauw verband. Kolossale 
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zittende beelden steunen tegen de wanden der gebouwen, 
elke tempel is aan alle zijden versierd met die eigen
aardige vlakke reliefs, die voor onze kennis van het 
leven der Egyptenaren van zoo onschatbare waarde zijn. 
De schilderkunst bracht ook het hare bij om de vor
men der bouw- en beeldhouwkunst meer te doen uit
komen en bedekte beeldwerken en muurvlakken met 
frissche, levendige kleuren. 

De beeldhouwwerken van de Egyptenaren hebben 
in al de eeuwen, dat het Rijk bestaan heeft, hetzelfde 
karakter. De bouwwerken vertoonen wel eenige af
wisseling wat sommige details, b.v. kapiteelen, betreft, 
doch blijven in hoofdzaak steeds dezelfden. 

Het verband der kunsten is dus bij de Egyptenaren 
zeer eng, en van een schilder- of beeldhouwkunst, af
gescheiden van de bouwkunst, is volstrekt geen sprake. 

Verlaten wij nu het vruchtbare Nijldal om over te 
steken naar Hellas. 

In dit land had de stam der Doriërs, die oorspron
kelijk in het noordelijk gebergte gewoond had, zich 
in den Peleponesus gevestigd, en den daar wonenden 
stam der Ioniërs verdreven. De Ioniërs vonden in 
Attika een toevluchtsoord en zonden van daar volks
plantingen naar de Grieksche eilanden en naar Klein-
Azië. De kolonisten der Doriërs wendden zich naar het 
Westen en stichtten in Beneden-Italië en op Sicilië 
Groot-Griekenland. Deze beide stammen waren de 
vertegenwoordigers van de beide richtingen, waarin 
het Grieksche leven-zich uitte. 

De Ioniërs, de oorspronkelijk Grieksche volksstam, 
bezaten een oostersche verbeelding en hadden die fijn
heid van gevoel, zoo spoedig tot verweekelijking lei
dende, die den Oosterschen volken eigen was Dat 
echter de Ionische stam niet ontaardde, was het gevolg 
van den invloed door de Doriërs uitgeoefend. Deze, 
streng, waardig en ernstig, werden op hunne beurt 
door de Ioniërs voor eenzijdigheid behoed. Van daar 
dan ook, dat in Attika, en wel in het bijzonder te Athe
ne, de plaats waar Doriërs en Ioniërs het meest met 
elkander in aanraking kwamen, zoowel de Dorische 
als de Ionische kunst haar hoogsten bloei bereikten. 
Of zou men in het Parthenon met zijn slanke verhou
dingen den invloed der Ionische opvatting, in het Erech-
theion, waar de Ionische slankheid gematigd is, den 
invloed der Dorische kunst mogen miskennen? 

De Grieksche bouwwerken werden door beeldhouw
kunst en schilderkunst versierd. Bij de Dorische bouw
werken zien wij deze kunsten nog geheel ondergeschikt 
aan de architectuur. De reliefs in de metopen en de 
beelden in den gevel toonen de duidelijke blijken, dat 
de beeldhouwers niet naar zelfstandige werking streef
den , doch er slechts op uit waren om door hun voort
brengselen de architectuurvormen te beter te doen uit
komen. Ook de schilderkunst vergenoegt zich met de 
ondergeschikte rol van het kleuren van sommige bouw-
deelen of beeldhouwwerken. De Dorische stijl maakte 
een ruimer gebruik van kleuren dan de Ionische , althans 
dit meent men uit de weinige gevonden fragmenten te 
mogen opmaken. 

Bij den Ionischen stijl was het verband tusschen de 
zusterkunsten niet zoo innig als bij den Dorischen. Niet 
alleen de schilderkunst was het, die uit het verbond 
trad, maar ook de beeldhouwkunst begon zich vrijer 
te bewegen. In onmiddellijke verbinding met de ar
chitectuur trad de beeldhouwkunst nog slechts op als 
vervaardigster van ornementen , zooals gebeeldhouwde 
bladlijsten, parelstaven, enz. Het fries der tempels, 
bij den Ionischen stijl niet meer door triglyphen in gelijke 
vierkante vakken verdeeld, liet een zeer vrije behan
deling van het reliefbeeldhouwwerk toe, waarvan de 
beeldhouwers een dankbaar gebruik maakten. 

In den laatsten tijd der Grieksche kunst traden beeld
houwers zoowel als schilders geheel zelfstandig op en 
maakten zich van de architectuur volkomen los. 

Beschouwen wij nu de kunst van Rome. De Ro
meinen waren een volk, dat ten eenenmale kunstenaars
aanleg miste. Wat in de eerste eeuwen van het bestaan 
van den Romeinschen Staat aan kunstwerken geleverd 
werd, dankt men voornamelijk aan den kunstzin der 
Etruskers. Zoolang Rome nog zijn ontwikkelingstijd
perk had, ontbrak het bij zijn bewoners aan alle be
hoefte aan kunst en wij zien dan ook onder de Re
publiek niets belangrijks ontstaan. Eerst toen de Republiek 
haar macht over vele streken van Europa u'tgebreid 
had , voelden de Romeinen behoefte aan glans en praal 
en deden zij kunstenaars uit Griekenland komen. De 
schatten , in Rome opeengehoopt, maakten, dat men 
zelfs voor de meest kostbare kunstwerken niet behoefde 
terug te schrikken. Was dus de kunst bij de Grieken 
een plant van inheemschen bodem , bij dc Romeinen 
was zij een uit den vreemde aangevoerd gewas. Bij 
de Grieken was de kunst heerscheresse, bij de Ro
meinen slechts dienaresse. 

Toch dwaalt men, als men meent, dat de Romeinsche 
kunst slechts een flauwe afschaduwing van de Grieksche 
was. De Romeinen moesten de kunst pasklaar maken 
voor behoeften, die de Grieken in het geheel niet ge
kend hadden. Zij waren meesters in de techniek van 
het bouwen en wisten het grandiose, dat het Romeinsche 
Rijk op het toppunt van zijn hoogsten bloei kenmerkte, 
uitstekend in hun bouwwerken weer te geven. 

Al hebben de Romeinen ook niet den adel van de 
Grieksche bouwvormen kunen navolgen, zij waren 
toch niet van smaak ontbloot. De architectuur kon 
ook bij de Romeinen de medewerking der zusterkunsten 
niet ontberen. Voornamelijk was het de beeldhouw
kunst, die tot versiering der bouwwerken moest bij
dragen Het veelvuldig toepassen van de Korinthische 
en Composite bouworde veroorzaakte van zelf een zeer 
weelderige sculpturale versiering. Doch ook buitendien 
werd den beeldhouwers een ruim veld bij de versiering 
der bouwwerken geboden. Reliefs op eerepoorten als 
van Titus, Septimius Severus, Constantijn en Marcus 
Aurelius bij het Forum van Nerva, op de zuilen van 
Trajanus en van Antonius Pius gaven hun eene uitste
kende gelegenheid om van hunne kunstvaardigheid te 
doen blijken. De reliefs van de eerepoort van Titus 
behooren zeker tot het beste, wat de Romeinsche kunst 
ons geleverd heeft. Ook de beeldhouwwerken aan de 
zuil van Trajanus zijn uitstekend bewerkt, doch bij de 
andere eerezuilen en eerepoorten ziet men reeds dui
delijk het verval van de Romeinsche kunst. In den 
keizerstijd trad de beeldhouwkunst ook zelfstandig op. 

De schilderkunst moest ook tot versiering der bouw
werken, vooral tot versiering van het inwendige bijdragen. 
Reeds tijdens de eerste jaren van den keizerstijd wordt 
door Vitruvius geklaagd, dat de schilderkunst achteruit 
begon te gaan. Toch mogen wij, te oordeelen naar de 
overblijfselen, in Pompeji gevonden , gerust zeggen , 
dat deze klacht ongegrond was. De fraaie wijze, waar
op de bekende wandschilderingen daarterplaatse zijn 
uitgevoerd, geeft ons aanleiding om te onderstellen, 
dat de schilderkunst, vooral in het inwendige der ge
bouwen, zeer veel bijdroeg om het effect der architec
tuur te verhoogen. Ook de mozaïek speelde een zeer 
belangrijke rol, en ongetwijfeld waren het schilders, 
die de cartons voor de mozaïeken vervaardigden. Ik 
behoef u slechts aan het bekende mozaïek te Pompeji, 
waarop Alexander de Groote afgebeeld is, te herinne
ren om u van de voortreffelijkheid der Romeinsche 
mozaïeken te overtuigen. 

De oud-Christelijke kunst sla ik over, om met een 
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enkel woord de Byzantijnsche te behandelen. De Byzan-
tijnsche kunst kwam uit den Romeinschcn gewelfbouw 
voort. Niet meer gekneld in het keurslijf der Greci-
seerendc vormen, kon die gewelfbouw in het Oos-
tersch-Romeinsche Rijk een richting inslaan, den Ro
meinen onbekend. Koepels sloten zich aan koepels en 
het geheel werd door kolossale pijlers gedragen. Ook 
de Byzantijnsche kunst was van versiering niet afkee-
rig. Al wisten de beeldhouwers, die zij te hulp riep , 
niets beters te maken dan slechte kopieën van antieke 
motieven, dc schilders, die zij met het ontwerpen der 
mozaïeken belastte, wisten vaak strenge eenvoud van 
lijnen aan schoone kleurschakeering te paren. 

De Romaansche kunst kwam uit de Byzantijnsche 
kunst voort. De techniek der gewelven werd door 
haar tot een groote hoogte gebracht, en de talrijke 
groote kerken, die zij aan den Rijn en elders ge
sticht heeft, bewijzen wat zij vermocht. De eenigszins 
sombere levensbeschouwing, die de vroege middelecu-
wen kenmerkt, spiegelt zich in hare werken af. Ook 
het fantastische element, dat zich b. v. in het Neve-
lingenlied gelden doet, ontbreekt bij haar niet en 
speelt vooral in het ornement een groote rol. 

De kunsten werden in den Romaanschen tijd door 
de architectuur geheel beheerscht. De beeldhouwkunst 
zoowel als de schilderkunst beijverden zich , de gebou
wen te versieren. 

Zeker ontbrak het beeldhouwers en schilders in 
den Romaanschen tijd aan die technische vaardigheid, 
die wij bij de antieken, ten dcele ook bij de Byzantijn
sche kunstenaars, nog waarnemen. Wij vinden zeer 
dikwijls in de versieringen der Romaansche kunst iets 
onbeholpens en ruws, doch tevens een juist stijlgevoel. 
Naturalisme is aan die kunst geheel vreemd. Vandaar 
dan ook, dat de ornementen een beteren indruk maken 
dan de afbeeldingen van menschen. De symboliek 
speelt een groote rol, zoo bij schilders als bij beeld
houwers. 

De schilderkunst versiert in de Romaansche periode 
de wanden der kerkgebouwen met de heiligenlegenden , 
gewijde geschiedenissen en dergelijken, waartoe de 
groote wandvlakten in de Romaansche kerken als van 
zelf aanleiding gaven. In den lateren Romaanschen tijd 
zien wij ook de glasschilderkunst een niet onbelang
rijke rol spelen. 

Slechts als vervaardigster van miniaturen voor hand
schriften treedt dc schilderkunst vóór 1200 zelfstandig op; 
ook van een zelfstandig optreden der beeldhouwkunst 
is slechts sprake, voorzoover het de vervaardiging van 
gesneden ivoorwerken, meest voor kerkelijk gebruik 
bestemd, geldt. 

De band tusschen bouwkunst, beeldhouwkunst en 
schilderkunst is dus in den Romaanschen tijd zeer hecht. 

Ook in den eersten tijd der Gothiek is dit het ge
val. De beeldhouwkunst had een zeer groot aandeel 
in het versieren der trotsche kerkgebouwen en wist 
door een ijverige natuurstudie ornementen te leveren, 
die werkelijk fraai genoemd kunnen worden. De meest 
eenvoudige bladeren van bosch en veld gaven den beeld
houwers aanleiding tot composities, die breed van op
vatting en schoon van uitvoering zijn. Al vond de 
schilderkunst in de Gothische kathedralen geen groote 
muurvlakken meer om te versieren, zij tooide de ven
sters met een schat van geschilderde glazen. 

(Wordt vervolgd.) 

P R I J S V R A A G . 
De Vereeniging voor Geschiedenis en 

Kunst te Rotterdam noodigt belangstellenden uit tot 
mededinging naar de volgende prijsvraag: 

Het maken van een teekening, groot 60 bij 45 centi

meter , geschikt ter reproductie. De afdrukken zullen 
moeten dienen om opgehangen te kunnen worden in 
koffiehuizen, wachtkamers van spoorwegen en stoom
booten en dergelijke lokalen, tot bekendmaking van 
het Museum der Vereeniging. 

Behalve illustraties moet zij in duidelijke letters het 
volgende vermelden; 

„Vereeniging voor Geschiedenis cn Kunst". 
„Société d'histoire et d'art". 
„Society for history and art". 
„Gesellschaft fiir Geschichte und Kunst". 

„ M U S E U M " 

„ N I E U W E H A V E N 61" 

T E 

„ R O T T E R D A M . " 

Aan deze prijsvraag zijn de volgende voorwaarden 
verbonden. 

I. Dc in te leveren teekeningen moeten van een 
behoorlijk verzegeld brictje voorzien zijn, inhoudende 
het nauwkeurig adres van den inzender, en van een 
tweede verzegeld briefje, inhoudende zijn naam. 

II De inzending moet vrachtvrij vóór 15 Mei 1886 
plaatshebben aan het adres der Vereeniging, in haar 
Museum, Nieuwehaven 61 te Rotterdam. De niet-be-
kroonde teekeningen zullen zoodra mogelijk franco aan 
het adres van de inzenders worden teruggezonden. 

III. Aan den inzender van de door het Bestuur 
der Vereeniging het best gekeurde teekening zal een 
premie, groot Vijftig Gulden, worden toegekend, 
waartegen de teekening het eigendom der Vereeniging 
wordt. 

IV. De uitslag der Prijsvraag zal door middel van 
de dagbladen worden bekendgemaakt. 

Namens liet Bestuur, 
P. H. A. M A R T I N I B U Y S , Voorzitter. 
J. H. W. U N G E R , Secretaris. 

Rotterdam, April 1886. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST TE GRONINGEN. 

P R O G R A M M A V O O R D E T E N T O O N S T E L L I N G , 

te houden in het Concertinas tc Groningen, in dc maanden 
Augustus cn September 1886, van 

B O U W M A T E R I A L E N E N A A N V E R W A N T E A R T I K E L E N . 

Wij vermeenen het ons toegezonden programma in 
zijn geheel te moeten opnemen, om daardoor de ver
spreiding in ruimen kring te bevorderen. Het inzen
dingsbiljet, in art. 5 bedoeld, is op franco aanvrage 
bij den Secretaris te bekomen i'zie advertentie). 

Het programma luidt als volgt: 
Art. 1. De tentoonstelling zal omvatten: 
a. Gebakken steen. 
b. Dakpannen en Vloeren. 
c. Gehouwen steen (bewerkt en onbewerkt). 
d. Smeed- en Gietwerk (ijzer, koper, brons enz.). 
e. Zink- cn Loodgieterswerk. 
/ . Schilderwerk (decoratief). 
g. Behang- en Stoffeerwerk. 
//. Beeldhouwwerk in hout en steen. 
i. Schrijnwerk. 

j. Portlandcement en tras. 
k. Timmerwerk. 
/. Verschillende Glassoorten (gewoon, gebrand, 

geëtst enz.). 
m. Vloer- en Wandtegels. 
n. Gietwerken in pleister en cement. 
o. Teekeningen van Burgerlijke- en Waterbouwkunde. 
p. Voorwerpen ter opluistering. 
Art. 2. De tentoonstelling zal geopend worden den 

16 Augustus en gesloten den 11 September daarop
volgende. De voorwerpen moeten vóór of op 10 Augus-
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tus vrachtvrij, en vergezeld van eene duidelijke om
schrijving, ingezonden worden aan den Secretaris der 
Regelingscommissie alhier. Brieven en aanvragen, de 
tentoonstelling betreffende, aan genoemden Secretaris 
te adresseeren, bij wien nadere inlichtingen te ver
krijgen zijn. 

Art. 3. De inzenders voor deze tentoonstelling moeten 
voor de door hen in tc nemen plaatsruimte betalen: 

Voor iedere M' vloeroppervlakte . . . f 5.00 
„ „ „ wandoppervlakte . . „ 2 . 5 0 

Dit bedrag moet vóór 1 Augustus aan den Penning
meester worden toegezonden; na verloop van dien 
datum zal hierover worden beschikt. 

Art. 4. De namen van de tentoonstellers of vervaar
digers met duidelijke opgave van adres moeten bij de 
inzendingen voldoende zijn aangegeven om dezelve bij 
de uitstalling te exposeeren. 

Art. 5. De inzenders moeten vóór of op 1 Juni e.k. 
den aard hunner inzending, met opgave van de ver
langde vloer- of wandoppervlakte, alsmede verkoop
waarde en het bedrag der assurantie aangeven op bij
gaand inzendingsbiljet. Vóór 15 Juni daaropvolgende 
zal door de Commissie worden bericht, of de gevraagde 
plaatsruimte kan worden toegewezen. 

Art. 6. Inzendingen, die volgens oordeel van de 
Commissie niet geschikt geacht worden voor de ten
toonstelling, zullen niet geplaatst, maar onder geheim
houding aan de opgegeven adressen worden terug
gezonden , met terugzending van het gestorte bedrag. 

Art. 7. De geplaatste voorwerpen zullen niet vóór 
de sluiting worden afgegeven, tenzij de Commissie ver
meent hiervan te moeten afwijken. 

Art. 8. De Commissie belast zich met den verkoop 
van die artikelen, die door de inzenders voor verkoop 
worden bestemd, waartoe de vaste prijs dient te zijn 
opgegeven. Bij verkoop komt 5 pet. van dit bedrag 
ten voordeele der Vereeniging. 

Art. 9. De étalage, kosten van vervoer enz. ko
men voor rekening van exposanten. 

Art. 10. De kosten van assurantie gedurende de 
tentoonstelling zijn ten laste van de Vereeniging. Voor 
de inzendingen zal de meeste zorg worden gedragen, 
zonder echter voor eventueele beschadiging verant
woordelijk te zijn. 

Art. 11. Aan de inzenders van de meest verdien
stelijke voorwerpen van inzending zullen voor elk der 
onderdeden, in art. I vermeld, medailles cn diploma's 
van verdienste worden uitgereikt, volgens beoordeeling 
eener daartoe tc benoemen Jury, wanneer namelijk de 
inzendingen eene bekroning waardig worden geacht. 

Art. 12. De namen der Juryleden zullen zoo spoe
dig mogelijk . in ieder geval vóór de opening, worden 
bekendgemaakt. 

Art. 13 Alle voorwerpen moeten worden terugge
haald vóór of op 15 September 1886. De lasten en 
kosten, die bij verzuim hieruit voortvloeien, komen voor 
rekening der inzenders. 

Art. 14. Mocht het Bestuur het wenschelijk achten 
de tentoonstelling eenigen tijd te verlengen , alsdan zal 
daarvan tijdig kennis worden gegeven. 

Namens het Bestuur der Vereeniging: 
J. P H A Z E U , Voorzitter. 
L . M. M O O L E N A A R , ie-Secretaris. 

De Regelingscommissie : 
J. H . D E V R I E S , Voorzitter. 
H . H O E K Z E M A , Vice-voorzitter. 
J. N . K R U I Z I N G A , Secretaris. 
K . S W I T T E R S , Vice-secretaris. 
G. N I J H U I S , Penningmeester. 

Groningen, April 1886. 

INGEZONDEN. 
O N V E R V A L S C H T E P O R T L A N D - C E M E N T . 

Daar tegenwoordig dikwijls vervalschte Portland-cement wordt 
aangeboden, heeft de heer A . E. liraat te Rotterdam, eenig 
vertegenwoordiger voor Nederland en lndiü van- cn met toe
stemming der Directie van de Maatschappij Niet on Rupel, 

fabrikanten van het cement, merk Josson &C". , eene overeenkomst 
gesloten met het scheikundig laboratorium van dc heeren 
Schalkwijk en Pennink te Rotterdam, om eenmaal per maand 
monsters te steken uit aangevoerde ladingen of in het pakhuis 
opgeslagen cement, en die te beproeven. 

Tevens heeft de heer Praat aan belanghebbenden vrijheid 
gegeven zich met het laboratorium in betrekking te stellen, ten 
einde op hunne kosten proeven tc doen steken en die te doen 
onderzoeken. 

Wij hebben de rapporten over Januari en Februari voor 
ons en ontleenen daaraan het volgende. 

De proeven zijn gestoken uit 30 zakken. De proefstukken 
bestaan: A uit 100 gcw. dn. cement en 27.5 gew. dn. water; 
l i uit 100 gew. dn. cement, 300 gcw. dn. Berlijnsch normaal 
zand en 40 gew. dn. water. 

De stukken A zijn, op ///W-poreuse onderlaag, 1 minuut in 
den vorm geschud en l i 1 minuut met de spatel, volgens de 
Duitsche normen, in de vormen geslagen; daarna zijn alle 1 
etmaal in vochtige lucht verhard en vervolgens gedurende 27 
etmalen in water. 
Temperatuur der vochtige lucht A Jan. 13 0 C. Febr. 11.50 C. 

» » » » B » 14.50 C. • 10.5" C. 
» van het water A » 10.70 C. » io° C. 
» » » » B » 10.5 0 C. » to" C. 

Bij zifting door eene zeef van 900 mazen liet het cement 
daarop achter Jan. 13.7% Febr. 13°/0. 

Het cement is langzaam versteenend en werkt niet. 
Een mengsel A bindt bij ca. 140 C. in ongeveer j V , uur. 

Kilogr. breekgewicht per cliP uit 10 proefstukken: 
A. 

hoogste laagste gem. 
Jan. 39.2 35.8 37.2 
Febr. 37.1 32 34.4 

B. 
hoogste laagste gem. 

•1.8 9.7 11 
13 8.2 11.3 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
' S - G R A V E X H A G E . Zondag werd in de groote zaal van het 

Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen de uitdeeling ge
houden van de bekroningen, toegekend in den aldaar gehouden 
prijskamp voor handwerkslieden en leerlingen. 

De Voorzitter van het Comité, Dr. Mouton, reikte, na een 
zeer toegejuichte rede te hebben gehouden, den bekroonden 
de prijzen over, terwijl dc leden van de Koninklijke Nationale 
Zangschool voor Werklieden de plechtigheid door het zingen 
van liederen opluisterden. 

Voordat zij haar laatste lied den aanwezigen toezong, ver
raste de Voorzitter de schare met de boodschap, dat een 
werkmansvriend, die onbekend wilde blijven, als blijk van 
ingenomenheid met hetgeen de werkman bij dezen wedstrijd 
verrichtte, het Bestuur verzocht had aan den handwerksman
inzender van Nederlandsche afkomst uit 's-Hage, gehuwd en 
met een gezin, ijverig cn oppassend, een extra-belooning toe 
te wijzen, door dien onbekende uitgeloofd. 

De Voorzitter ontveinsde zich geenszins het moeilijke van 
die taak. Toch had het Comité getracht aan de gedachte van 
den onbekenden gever zooveel mogelijk uitvoering te geven en 
het meende dan ook in zijn geest te handelen, door den buiten
gewonen prijs toe te wijzen aan het hoofd van een gezin van 
acht kinderen. 

De belooning, een in portefeuille gesloten aandeel van / 1 0 0 0 , 
rentende 4 pet., in de coöperatieve liouwvereeniging "Vooruit" 
en bij uitloting recht gevende op een eigen woning, werd door 
den Voorzitter uitgereikt aan den werkman J. M. Bach, alhier. 

De heer Bauer, lid van het comité, bracht een woord van 
dank tot den heer Mouton, den ontwerper van dezen wedstrijd, 
aan wiens bezieling en toewijding de gelukkige uitslag grooten-
deels werd toegeschreven. 

Nog rest ons te vermelden, dat op het diploma de wijze les 
van Vader Cats als onderschrift voorkomt: 

Dit een ambacht heeft ire/eert, 

Krijght dc kost waer hij verkeert. 

A M S T E R D A M . De studiën der leerlingen van de Rijksnor

maalschool voor Teekenonderwijs alhier (directeur de heer 
Molkenboer) trokken verleden jaar op de Antwerpsche ten
toonstelling zoozeer de aandacht, dat het Bestuur van het 
ilusêe pt'dagogique de F Et at, te Parijs, den wensch te kennen 
gaf ten behoeve van dat museum in het bezit te worden 
gesteld van eenige werken van de leerlingen der Amsterdamsche 
school, ten einde een geleidelijk overzicht van leergang en 
wijze van werken te verkrijgen. 

Om aan dit verzoek te voldoen, is eene verzameling teeke
ningen bijeengebracht, die vóór de verzending, in de week 
van 2 5 Apr i l tot 2 M e i , in het Rijks-museum voor belang
stellenden wordt tentoongesteld. 
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A M S T E R D A M . De inzending van de werken van Nederlandsche 
architecten voor de Jubileums-kunsttentoonstelling te Berlijn, 
waarvoor aan het Genootschap Architectura et Amicitia ruimte 
werd afgestaan, heeft deze week plaatsgevonden. Het is ons 
aangenaam, te kunnen mededeelen, dat de beschikbare ruimte 
op hoogst voldoende wijze gevuld zal worden, dank zij de me
dewerking der voornaamste architecten en der gemeentebesturen 
van Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage. Alvorens de 
verzameling naar Berlijn te zenden zal zij, van den 2tot den 
6*™ Mei aanstaande, in een der zalen van het voormalig Museum 
Van der Hoop, in het Oudemannenhuis, publiek tentoonge
steld worden. 

ROTTERDAM. Ter tijdelijke vervanging van den heer 
\ V . Brandsma Johzn., wien, wegens zijn zending als water
bouwkundig ingenieur voor het Gouvernement der Vereenigde 
Staten van Columbia, voor één jaar verlof werd verleend, is 
benoemd tot waarnemend opzichter van den polder Prins-
Alexander de heer \V . E. Cramer, civiel-ingenieur alhier, 
thans werkzaam bij den ingenieur Halbertsma. 

U T R E C H T . De Senaat van de Rijks-universiteit heeft in 
zijne vergadering van Donderdag 15 A p r i l , naar aanleiding 
van het 250-jarig bestaan der Hoogeschool, het doctoraat 

honoris causa aan eenige heeren toegekend, o a. aan den 
architect P. J . H Cuypers in de wis- en natuurkunde. 

GRONINGEN, Toen het Gemeentebestuur dezer dagen den 
Raad machtiging verzocht om eene partij behakte Belgische 
keien te koopen, gingen er stemmen op, die zich tegen dit 
voorstel verklaarden en op openbare aanbesteding aandrongen. 
Nu is het een feit, dat de laatste jaren steeds grèskeien uit 
eene bepaalde groeve werden aangekocht en dat er reden be
stond over de wijze van levering tevreden te zijn. Het ligt ook 
voor de hand, dat er voor goede sorteering en qualiteit meer 
zorg gedragen zal worden door den eigenaar der groeve, die 
alles in het werk zal stellen om ook voor 't vervolg met de 
levering begunstigd te worden, dan door den laagsten inschrijver 
bij eene openbare besteding, die zich in hoofdzaak tot taak 
stelt van de goedkoopste aanbieding gebruik te maken. Een 
amendement om Burgemeester en Wethouders te machtigen 
»tot aankoop bij wijze van publieke aanbesteding" werd met 
16 tegen 12 stemmen verworpen en de voordracht van Burge
meester en Wethouders evenzoo met 15 tegen 13 stemmen. De 
gelegenheid tot nadere bespreking dezer zaak zal zich wellicht 

spoedig voordoen. 
M A A S T R I C H T . Er wordt gespreken over het plan om in dit 

of het volgende jaar eene tentoonstelling van schilderijen te 
houden, waartoe eenige kunstvrienden hunne medewerking 
hebben toegezegd. 

— Aflevering 4 van Dc Natuur (uitgave van J. G. Broese, 
te Utrecht) bevat: 

Het natuurlijke gas in Amerika (met fig.) —Krakatau. door 
M . J. Verbeek, mijningenieur, uitgegeven op last van Z.Exc. 
den G.-G. van Ned.-Indiè Imet fig.). — De Sahara (met fig).— 
De sterrenkunde bij de Javanen. Naar het Fransch van R. A . 
Sandick, ingenieur van den Waterstaat (met fig). —Eenzijdig 
ontwikkelde planten (met fig.). — Een electrisch wektoestel-
letje (zak apparaat). — Een nieuwe machine om knoopen op 
karton te bevestigen (met fig.). — Noll's toestel om den se-
cundairen diktegroei der stammen van Dicotyle planten aan-
schou .elijk voor een auditorium voor te stéllen. — Uitwer
king van electrische stroomen op de ontwikkeling van beet
wortelen. — Het schilderen van glasbeelden voor het projectie
apparaat (met fig.). — Het element van Pabst. —Sterrenkun
dige opgaven. — Correspondentie. — Antwoorden. 

P R I J S V R A A G VOOR H E T M O N U M E N T V A N 
H . P. V O G E L . 

De motto's der 32 antwoorden, ingekomen op bovengenoemde 
prijsvraag zijn de volgende: 

1 Souviens toi; 
2 Sancta simplicitas; 
3 Pallas Athene; 
4 In Memoriam; 
5 Ter Nagedachtenis; 
6 Sua Sponte; 
7 De kunst is lang, het leven 

kort; 
8 Memember; 
9 ? Architect; 

10 Luctor; 
11 A O; 
12 Architect (in rand); 
13 In Honorem; 
14 Memento Mori ; 
15 Luttare per vincere; 
16 Eik-en-duinen; 

17 Souvenir; 
18 Concours; 
19 Laatste Hulde; 
20 Simple; 
21 R. I. P.; 
22 Ter Vereering; 
23 A . T. B. (monogram); 
24 Hulde aan Vogel; 
25 De kunst beweent haar 

meester; 
26 Requiescat in pace; 
27 Uit Achting; 
28 R. I. P. (in rand); 
29 In Memoriam (in rand); 
30 H . P. V ; 
31 Pax; 
32 Een doodshoofd. 

CORRESPONDENTIE. 
Ter tegemoetkoming aan vele klachten 

over de late bezorging van het Weekblad, 
zal voor het vervolg zooveel mogelijk ge
zorgd worden, dat de verzending vroeger 
plaatsvindt. 

ADVERTENTIEN. 
Burgemeester en Wethouders van ARN

HEM roepen op Sollicitanten naar be be
trekking van 

aldaar, op eene jaarwedde van ƒ 3 0 0 0 . 
Adressen, franco en op zegel, aan den Bur

gemeester vóór 1 Mei 1886. 
Aan hen, die zich persoonlijk bij Burge

meester en Wethouders wenschen aan te mel
den, zal daartoe de gelegenheid worden ge
geven ten Gemeentehuize op Maandag 'i en 
Woensdag 5 Mei ISSfi, des namiddags tus-
schen 1 en S uur. 

De instructie is tegen inzending van ƒ0.10 
ter Gemeente-Secretarie verkrijgbaar. 

Tentoonstelling. 
m^^" D E VEREENIGING TOT B E -
I V VORDERING DER BOUWKUNST 
te GRONINGEN heeft besloten in de maan
den Augus tu s en September e. k. eene 
T E N T O O N S T E L L I N G te houden van 
B O U W M A T E R I A L E N en aanverwan
te ar t ikelen. 

Zjj noodigt H.H. Fabrikanten, Leveran
ciers en Beoefenaars der aanverwante vak
ken uit zich te wenden tot den Secretaris 
der Regelings Commissie, de Heer .1. N . KliüL 
ZINGA te Groningen, by wien op franco aan
vrage gratis Programma's te verkrijgen 
zjjn. 

I E I L I M : m « R O N D E N 
T E 

OUDE-STATENZIJL en te NIEUWESCHANS. 
De ONTVANGER D E R REGISTRATIE E N 

DOMEINEN te WINSCHOTEN zal , ten 
overstaan van den te Nieuieeschans resideren-
den Notaris GEERT WIRTJES. op Vrijdag 
den 14 Mei 1886 des middags te M uur ten 
huize van den logementhouder H. A. WAGHO 
te Nieuiceschans verkoopen: 

a. E e n gedeelte v a n de voormal ige 
tenai l le of battery met aanhoo-
rige landerijen te Oude-Staten-
z j j l , groot 3—87-10 hec taren , 
met het genot v a n den af te 
graven bovengrond van het ove
r i g deel der tenai l le e n , voor 
a fb raak , het daarop staande 
voormal ig wachthuis . 
Twee peroeelen g rond nabij 
Oudc-Statenzi j l , do voormalige 
batteren n " . 3 en 2 op den Aadi jk . 

c. V i j f perceelen g rond gelegen i n 
het dorp Nieuweschans ten wes
ten van den verbroeden w e g naar 
W i n s c h o t e n en aan de n ieuwe 
aardenbaan. 

De gronden zjjn niet verpacht. 
De grensscheidingen van de perceelen onder 

a en o genoemd zjjn op het terrein door 
piketten en kielspitten afgebakend. 

Catalogus niet kaart verkrijgbaar voor/0.15 
ten kantore der Registratie en Domeinen te 
Winschoten, waar inlichtingen worden gegeven. 

De aanwjjzing op het terrein zal gegeven 
worden op Donderdag den 13 Mei 1880: te 
Nieuweschan* des voormiddags te 9 uur en 
te Onde-Staten;ijl des voormiddags te lO'/j uur. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 3 Mei 
1886, des middags te \i uur, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

a. He t in r ich ten v a n de Openbare 
Lagere School der l e klasse 
N " . 5 , op het v o o r m a l i g L e i d -
sche ke rkho f , tot een school 
voor 600 K i n d e r e n ; 

b. He t ver lagen en verbreeden v a n 
de bruggen N " . 20 over de Hee
rengracht aan de L e l i e g r a c h t e n 
N " . 21 over do L e l i e g r a c h t aan 
de Heerengracht ; 

c. De lever ing v a n r u i m 33 ton 
balkij zei- voor de bruggen N " . 20 
over de Heerengracht aan de 
Le l i eg rach t en N " . 21 over de 
Le l i eg rach t aan de Heeren
gracht ; 

d. H e t ver r ich ten v a n baggerwer-
k e n i n grachten, s looten en balk-
havens b innen de gemeeete A m 
s t e rdam, gedurende het jaar 
1888. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zij" 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkern, 
tegen betaling van / 0.80 voor de sub a 
(met een teekening), ƒ 0.80 voor de sub b 
(met een teekening), ƒ0.70 voor dc sub c 
en ƒ 0.20 voor de sub tl genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Architect op het Raadhuis; 
voor de sub a, kamer n°. 101 en voor de 
sub b en c kamer n". 'J6 en 102, en voorde 
sub d genoemde op het Bureau der Stads-
Reiniging op den 0. Z. Voorburgwal 20Ü, 
des ochtends van 10—12 uur. 

Rurgemeester en Weihouders voornoemd, 
V A N T I E N H O V E N . 

J)e Secretaris, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, 21 April 1886. 
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Openbare Verkooping 
v a n het L a n d g o e d 

„ZLAHEUBEEK." 
Ten overstaan van den Notaris V A N ECK 

te Arnhem, zal op Maandag den 10 Mei 1886 
des voormiddags ten 11 ure, in het Koffij-
huis DUF. H A R M O N I E " te Arnhem, bjj inzet en 
veertien dagen later op Maandag den 24 Mei 
terzelfder uur en plaats, bij toeslag in het 
openbaar 

worden verkocht: 
liet algemeen bekende en zeer gunstig 

gelegen prachtige Landgoed 
„ K R R N B B E K " . 
doorsneden door kronkelende Beken, met Vij
vers, Watervallen en Fonteinen, benevens 
het daaraan grenzende Bu i t engoed 

. . i » 1: i t 1: * i t a n v . 

bestaande uit HEE1JENHUIZEN, KOETS
HUIS E N PA ARDENSTALLING, .JAGERS
HUIS, PORTIERSWONINGEN, TUIN
MANSWONING, BOERDERIJEN, ARBEI
DERSWONINGEN, HOSSCHEN, BOUW
E N W E I L A N D , te zaïnen groot ongeveer 
132 Bonden 53 vierk. Roeden 56 vierk. 
Ellen, gelegen in de gemeente Arnhem op 
ongeveer 20 minuten van de kom dier ge
meente, aan den straatweg naar r'elp, ten 
zuiden van de Landgoederen Angerens te in 
en R e n n e n E n k en zich uitstrekkende tot 
den Hoinnielschen weg en den straatweg 
naar Apeidoorn. 

Voormelde Goederen zullen worden geveild 
in zoodanige perceelen en massa's als om
schreven zijn in Boekjes met Kaarten, na li 
Apri l 1886 voor 25 Cent te bekomen bjj T. 
E. SLOT & Z O 0 N , Boekdrukkers te Arnhem. 

De Opgaande B o o m e n , me: uitzonde
ring van die bthoorende tot Int P;irk, zul
len op Maandag 17 .Mei 18864M voormiddags 
ten 11 «ur in voormeld Kornjhnis afzonder
lijk worden v e r k o c h t , behoudens h»t 
recht van naasting door de Koopers van den 
Ondergrond, tegen betaling eener premie 
van vjjt ten bonder,! aan de Koopers der 
Boomen. 

De Goederen zjjn te bezichtigen eiken 
Dingsdag. Woensdag en Donderdag vóór den 
verkoop van des voormiddags 11 tot i ure. 
Aanwjjzing wordt gedaan, voor zooveel de 
Hoerenhuizen betreft door den Koetsier op 
Klarenbeek en overigens door J. VRUGGINK 
op Monniklmizen en H. VKUGGIXK op.la-
cobie-berg aldaar. 

Aanvaarding 1 .lunijaanstaande, betaling 
1 September daaraanvolgende, lasten vanaf 
1 .lanuarjj 1880. 

Nadere inlichtingen omtrent de voorwaar
den van verkoop zijn te bekomen ten kan
tore van voornoemden Notaris 

Openbare Aanbesteding. 
D E F INANTIEELE MAATSCHAPPIJ 

V O O R NI.IVERI IEIDS-ONDERXEMINGEN 
T E AMSTERDAM, is voornemens in het 
openbaar te besteden: 

H e t maken v a n de Pr i se d ' e au , 
den Wate r to ren , het K e t e l h u i s , 
de Beambten-woning en verdere 
tot het Pompsta t ion behoorende 
werken , een en ander ten dien
ste der Delftsche Du inwa te r l e i 
d ing . 

Bestek en teekeningen zjjn op franco aan
vrage verkrijgbaar aan het Technisch Bureau, 
Sumatrastraat 2, te 'sGraoenhage, tegen be
taling van / 4,—. 

Aanwijzing: Dinsdag 27 A p r i l e. k . , 
des vóórmiddags ten 11 ure, op het terrein 
aan den Straatweg tussehen Monster en Loos-
duinen, nabjj de Tol. 

Opening der biljetten op Zaterdag. 1 M e i 
e. k . , des voormiddags 11 uur, in liet Café 
K R A S N . U ' O L S K Y , te Amsterdam. 

Inlichtingen te bekomen bij den Ingenieur-
Architect N. BIEZEVELD l iz. te 's Graven-
hage. 

KLUUN & VAN Lllllillllill 
R O T T E R D A M 

E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 
in RIJNPRUISSEN. 

Agen ten van de Maatschappij v a n 
Quenas t , van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en v a n 
de Bonne r Port land-cement F a b r i e k . 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Faiiconval-, |>or|iliier- en lm/alt keien. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen, Bouwmate r ia len enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m N « . 3 3 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS n MEWM, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEKE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. 

DE PORTLWD-CEMKVT-FABRIEK 
van DYCKERHOFF & S ö H N E , 

le Amüiieliiir»' liij Bicbrirh a d . Hijii, 
levert haar beproefd en voortreffelijk fabri
kaat, snel- of langzaam bindend, onder ga
rantie van de grootste bindkracht, gelijkma
tigheid en absolute deugdelijkheid. 

Productie jaarljjks 100,000 vaten. 
Vertegenwoordiger en Magazijnhouder voor 

Arnhem, Hut/en, JJoesbttrg en omstreken, 
L A M B . HASSELBACH J R . 

te ARNHEM. 

\mm\ & i : u > m \ i . i i . - \ K \ I I K M . 
KONINKLIJKE FABRIEK V A N 

HERBESTEDIM 
te ZETTEN van een D U B B E L H E B B E N -
H U I S en eene K O S T S C H O O L , liestek enz. 
liggen van heden ter inzage bjj den Heer 
COCHIUS aldaar. Insehrijvingsbilletten in 
te leveren vóór Donderdag 29 April 's mor
gens ten tien ure bjj den Director van het 
Gymnasium. 

Sinziger Mozaïekvloerenfabriek 
SINZIG a Rijn. 

Deze M o z a ï e k v l o e r e n hebben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, stand
vast igsto en, door de rjjke kleuren, als de 
schoonste bev loer ing doen kennen. Uit 
fijne k l e i en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bij het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afsljjting is 
onderworpen, zooals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prijzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & C' J . , Amste rdam. 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E f i T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

GeëmaifJeerd-ïjzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

K Y A N I S E E R F A B R I E K . 
Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen ve r ro t t ing en zwam. De 

bewerking geschiedt geheel reuk- en k leur loos . Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Sonne". 
Belgische k l u i t - en hydraulische k a l k . 

Billjjke prjjzen en vrachten. 
Kunstgraniet systeem Petitjean. Polychrom- of Frescocement. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Ge l ieve op voornaam en adres te letten. 

file:///k/iikm
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Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

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

T E 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N " . 3. 

T R A O E M A R K . 

CF»TP 
N A T U U R L . A S P H A L T 

v i l mm\m 
Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en ililo Dorsclivloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skatiii<r,-I{iiiks, Mout vloeren. 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en .Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, lielon-h'iindeeriiigen, Stallen enz. en/., en/.. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gdiere men ziel, 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, lieltweg l i , Amsterdam, of bjj den Heel 
H . G . KNOOPS C . O Z N . . Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H 1 

P l l i i T l i L I T I I D I i l H I ' l l l ï , P I I O T O Z I W K A P H I E 

e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor 1 ' l M i U l l i l i a g r a i i l i l e , 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l ' h a l o z l n c » -
g r a p l i l r voor de reproductie van Platen en 

j Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne Mi - r r a tTpr - l i ir irl i t ing voor HH. Druk
kers, all el tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op fru co aanvrage gratig toegezonden. 

O . J - T H I E M E . 

D E LINT & Cie. 
Hollmlttm. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V Ü L E R O Y & B O C H , 
BOCH FRÈRES. 

M I X T O N H O L L I X S & Cie. 
Trot toir-IJzersteen en Cementtegels. 

Groote voorraden. 
THEOD. FERD. BIERHORST, Haarlem, Fabrikant van IVIarmer-Mozaïk. Granito en Asphalt-Vloeren. levert als eenig Representant der Deutschen 

Asphalt Actien-Gesellschaft der Limmer en Vorwohler groeven: 
Ondoordr ingbare 

waterdichte 

A S P H A LTV LOEREN 
VOOR 

T r o t t o i r s , 

SKATING-RINKS, 
K o l f - e n K e g e l b a n e n 
Magazijnen, (langen, 

Kelders, enz. 
Houtasphaltvloeren. 

voor Bruggen, 
zeer geschikt om oude 
bruggen opnieuw te 
dekken en te ver

sterken. 

IHHÏ I S P I I A L T B l L f f i 
voor 

z o l d e r c o n s t r u c t i e . 
Houtcemcntdaken 

volgens 

h e t b e s t e s y s t e e m . 

Vloeren, Balken 
en 

D a k e n 
worden kant en 

klaar|gelegden geleverd. 
Zie beschrjjving van 

Houtasphaltvloeren in het 
N°. 8 van De Opmerker 
van 88 Februari 1881. 

Asphalt en zijne toepas
sing als bouwmateriaal 
in het N°. t van 7 Fe
bruari 1885. ASPHALTGROEVEN TE LIMMER. 

I t a l i a a n s c h e 
MARMER 

Mozaïk vloeren, 
welke door mjj in ons 
land ingevoerd zijn. 

worden in alle moge-
ljjke kleuren gemaakt. 
Zjj zjjn vooral aan te 

bevelen voor: 

VERANDA'S, 
E n t r e e s , 

V E S T I B U L E S , 

KEUKENS, 
MAGAZIJNEN, 
Ganges, enz. 

Om deze vloeren te 
vervaardigen, heb 

i k ze l f bekwame 
Ital iaansche w e r k 
l ieden g ëngageerd 

en kan tot eoncurree-
rende prijzen leveren, 

tevens ook: 

CEMENTVLDEREI. 
GRANITO 

V O O R 

il30QD6KI660lilgE[li 
(i la.«mozaïek 

E N 

S T I I K -

K U N S T M A R M E R . 

B . H O L S B O E R . - ^ V I I . 1 I « M I I . 

L e v e r a n c i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

^ 1 Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik 
" B e k r o o n d v o o r W a t e r p a s - , Hoekmee t - en andere i n s t r u m e n t e n 

m e t Z i l v e r 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogs te ondersche id ing 1879. 

E Q Ü E R R E S , M E E T K E T T I N G E N , B R I K F - en P A K K E T B A L A N S E N , enz. enz. 
B A K E N S R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . I Gedrukt bjj G. W. van der Wiel & O»., te Arnhem. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 
niet tropische producten; 

Rollenile en bpiMeeNMt Steeiioveiikappen, 
GEBOUWEN 11 Scherphoek rn|naar andere tuvvijas, 

grbeel in ijzer o( ijzer mti hout ui steen. 
VAN DER LINDEN & C".. te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar . 

(•alvanUeerlng ,i|> I.oon. 
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Redacteur-Uitgever F. \V. V A X G E N D T IGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertenliün: 

Bureau van De Opmerker, I )riekoningmstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia | A \ S P R I N G E R , 

C. lï. P O S T H U M U S M E Y J E S en A . W . W E I S S M A N . 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den Heer 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den l ieer 

T H . G . S T R K N C J E K S , Oosterdokshüs, le Amsterdam. 

! A B O N N E M E N T / 2.25 per 3 maanden of zes gulden ycv jaar, bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 

f 7.50 en Xederlandsch-Indie" f 0 . — , beiden bij' vooruitbetaling. 
A l ) V E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

•. cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
AFZONDERLIJKE NOMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 

en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-Correspondent Jult. G . S T K M I . K R C ' Z N . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

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

1". A l s gewoon lid is aangenomen de heer H . 
Crouwel Jr. 

2". De inzending van de werken van Nederlandsche 
architecten op de Jubileums-Kunsttentoonstelling, te 
Berlijn, zal van 2 tot en met 6 Mei, van des morgens 
io tot des namiddags 5 uren, ter bezichtiging gesteld 
worden in een der zalen van het voormalig Museum 
Van der Hoop, Oudemannenhuis, ingang door den 
tuin. 

3°. In het begin der volgende maand zal door den 
Penningmeester worden gedisponeerd over de contributie 
van 1886, welke nog niet voldaan is of waarvan de 
kwitantiën bij de eerste aanbieding zijn teruggezonden. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

Th . G . Strengers. 

(A. e tA.) O P R U I M I N G 
V A N D E R O T S E N I N H E L L - G A T E . 

{Met eene plaat.) 
In De Opmerker van 14 November 11. werd reeds 

een korte beschouwing gegeven van de uitvoering der 
in het hoofd dezes genoemde werken. 

Om de belangrijkheid van het onderwerp zullen wij 
thans dat overzicht een weinig aanvullen en ophelderen 
door eenige schetsen. Ter wille van een geregeld ver
haal , zal het echter noodig zijn hier en daar in her
haling te treden van reeds in bovenaangehaald overzicht 
genoemde bijzonderheden. Wij zullen aan de hand 
der officiëele rapporten nagaan, op welke wijze de 
werken in Hell-Gate zijn uitgevoerd. 

De kaart (fig. 1) toont de ligging van Hell-Gate 
tusschen het nauw van Long Island ten Noordoosten 
en de East-River ten Zuidwesten. 

De verbetering van Hell-Gate is sedert 1848 ter 
hand genomen. Men bepaalde zich gedurende de eerste 
jaren ertoe, de oppervlakte der rotsen door middel 
van gewoon buskruit te laten springen, daar men in 
dien tijd de meer krachtige ontploffingsmiddelen nog 
niet kende. Daardoor verkreeg men alzoo eene ver
laging van enkele onderzeesche rotsen, waardoor de 
scheepvaart een weinig vergemakkelijkt werd. 

Vóór 1852 werden gebruikt voor Pet-Rock 284 la
dingen bevattende 15527 K . G . buskruit en voor de 
Frying Pan-Rock en de Way's Reef 12631 K . G . in 
240 ladingen. 

In 1867 echter werd de wijze van uitvoering, welke 
thans nog wordt gevolgd, voorgesteld door Generaal 
Newton, die daartoe van het Gouvernement eene op
dracht had ontvangen. Zijn project bedoelde het ver
krijgen van eene vrije diepte , bij gemiddelden water
stand , van 7.92 M . boven al de rotsen welke de 
scheepvaart in Hell-Gate en dc Fast-Rivcr belemmeren. 

In 1869 plaatste het Congres voor de eerste maal 
eene som op de begrooting voor de uitvoering dezer 
werken. 

De sommen, achtereenvolgens voor deze werken toe
gestaan , geven van 1868 tot 1884 een totaalcijfer aan 
van 3,536,516 dollars, zijnde ongeveer 9,000,000 gulden. 

In 1868 werkte men aan de Diamond Reef door 
zich te bedienen van een vaartuig, voorzien van een 
schacht van 9.76 M . in diameter, waarin 21 stoombo-
ren werkten. 

De daardoor gemaakte gaten werden geladen met 
nitro-glycerine en men liet deze ladingen gelijktijdig 
springen door middel van eene electrische batterij. 

In 1871 werd op dezelfde wijze voortgegaan op de 
Counties Reef, welke in 1873 geheel was opgeruimd. 
In 1872 bediende men zich van dezelfde gereedschappen 
op de Frying Pan Reef, waar men een groot aantal 
ladingen deed springen. 

In Augustus 1869 begonnen de werken aan Hallef s 
point. Men maakte op den oever een damwand in 
den vorm van een 011 regel matigen vijfhoek, waarvan 
de grootste breedte 41.70 M . bedroeg, en men opende 
daarin een schacht, diep 32 M . en 29 M . in diameter. 

In Juni 1870 was men genoodzaakt, door gebrek aan 
beschikbare geldmiddelen , het boren van de schacht 
te schorsen. Op dezen datum was uitgehaald eene 
hoeveelheid van 370 M ' tegen den prijs van fc / 20 
per M 3 . Kort daarop werd het werk hervat en de 
schacht geboord tot eene diepte van 10.07 M . beneden 
den gemiddelden laagsten stand der zee. 

Tien uiteenloopende galerijen werden daarop gemaakt 
tot lengten, verschillende van 15.50 M . tot 38.43 M . 
Toen deze voldoende gevorderd waren, maakte men 
concentrische galerijen. Het boren der mijngaten ge 

h 
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1871 paste men het schiedde geheel uit de hand ; 
boren met stoom toe. 

In November 1873 werden de werken opnieuw wegens 
geldgebrek geschorst. 

Pij het einde van het begrootingsjaar, den 30"'Juni 
1874, had men slechts gedurende 4% maand gewerkt; 
men had 273 M . galerij geopend en 3553 M * rots weg
gevoerd 

Sedert 1874 werd het werk met meer regelmaat 
voortgezet Men volgde toen bij de helling der gale
rijen het profiel van de rivier, zoodanig dat tusschen 
den bodem der rivier en de galerij eene dikte van 2 
tot 4.50 M . rots bleef zitten. 

De ontwikkelde lengte der straalsgewijze en rond
gaande tunnels , welke de eerste kruisen, beliep 2265 M . ; 
de hoeveelheid rots , door de voorbereidende werkzaam
heden weggenomen, bedroeg 36285 M : i en het kubiek , 
overgelaten aan pijlers en aan het gewelf, is geschat 
op 48268 M : i . 

De gemiddelde voortgang gedurende 12 maanden 
met 6 boren Burleigh is geweest 72.15 M . per toestel 
en per maand. De diamantboor is hierbij ook ge
deeltelijk toegepast, maar bij het gewoon boorwerk 
waren de hardheid en de veranderlijke helling der rots-
lagen niet gunstig voor dit gebruik, vooral daar, waar 
men aderen ontmoette van zwarte kwarts. 

De boring met de machine Burleigh kostte met in
begrip van herstellingskosten fc/3 per M , de boring 
uit de hand t ƒ 8 per M . 

Om de gelijktijdige ontploffing van al de mijngaten 
te verkrijgen , werden de stroomgeleiders verbonden met 
een opgehangen dwarsstaaf, waardoor de electrische 
stroom gesloten werd. 

Wanneer men deze staaf liet neervallen, dompelden 
de bronzen punten, waaraan de draden bevestigd waren, 
in bekers gevuld met kwikzilver, waarin een serie dra
den van de patronen uitkwam. 

Het doen neervallen van de staaf geschiedde door 
de draden, waaraan zij was opgehangen, electrisch te 
doen ontbranden. 

Zondag 24 September 1876, 's namiddags te 2 uren 
50 min. werd de knop, waardoor de stroom gesloten 
werd, bewogen door het dochtertje van generaal Newton, 
en de mijn werd onmiddellijk ontstoken. 

De hoeveelheid ontploffingsmiddelen, voor deze mijn 
gebruikt, waren de volgende: 

Randrock (*) — 4138 K . G . 
Vulkaan-poeder (f) — 5374 „ 

Dynamiet — 13119 „ 
Totaal 22631 K . G . 

zijnde per M \ rots 496 K . G . 
De totale kosten hebben bedragen ruim 3 millioen 

gulden. 
De monstermijn van Hallefs Point is het eerste 

werk van dezen aard geweest, en het verkregen succes 
was eene groote eer voor generaal Newton en zijne 
medewerkers. 

Nadat op de bovenbeschreven wijze Hallet's Point 
was opgeruimd, begon men onmiddellijk met Flood Roek 
of Middle Reef die men op den i o e u October 1885 
deed springen. 

Deze monstermijn, voorzien van bijna 136,000 K . G . 
van een der krachtigste onplofbare stoffen, vervat in 
13286 mijngaten, is ontstoken door electriciteit en de 
rots, gedurende een werktijd van 9 jaren ondermijnd, 
werd in blokken van verschillende grootte verbrijzeld, 

(*) Randrock is de naam, waaronder in Amerika het lithofracteur 
bekend is, zijnde een mengsel van houtskool, hars, plantcnvezets, zwavel, 
salpeter niet ongeveer 30"/,, nitro-glycerine. 

(f) Vulkaan-jMieder is een mengsel van salpeter, zeegras, zwavel en I 
houtskool niet ongeveer 30% nitro-glycerine. 

welke volgens de berekening klein genoeg moesten 
zijn om door baggering te worden verwijderd. 

Het schouwspel moet grootsch geweest zijn. Het 
water werd over eene oppervlakte van ongeveer 4 hek-
taren als ééne gelijkvormige massa opgeheven en ver
toonde zich als één witten muur van 360 M . lengte. 
Op enkele punten, waar de rots slecht cn slechts door 
weinig water gedekt was, werden brokken opgeworpen 
tot eene hoogte van 60 M . , terwijl de hoogte van den 
vloeibaren muur 30 M . niet tc boven ging. 

Het geluid en de schok waren, zelfs op een afstand 
van 300 M . , niet sterk, ofschoon de trillingen zijn 
gevoeld op verscheidene kilometers in het rond en 
door instrumenten zijn waargenomen op nog grootere 
afstanden. 

Voor de slechting van Flood Rock is de voornaamste 
put gegraven tot eene diepte van 19.52 M . beneden 
den gemiddelden waterstand der lage zee en van af 
deze groote uitgraving opende men galerijen, evenwijdig 
aan den stroom, en andere, loodrecht daarop; van de 
eerste waren er 24, van de tweede 46. De grootste 
lengte in de richting van de rivier was 366 M . en de 
breedte 190.62 M . Het verwulfsel van deze mijn, 
waarvan de oppervlakte een weinig meer bedraagt dan 
3.64 hekt., had eene gemiddelde dikte van 4.57 M . 
cn rustte op 467 enorme pijlers. De ontwikkelde lengte 
der galerijen bedroeg 6609 M . 

In dit verwulfsel en aan het boveneinde der pijlers 
zijn geboord 13286 mijngaten van 50 en 75 m.M. diam. 
en gemiddeld diep 2.75 M . ; anders gezegd, de rots 
was met gaten doorboord ter ontw. lengte van meer 
dan 35 K M . 

Men mocht hopen , dat de ondervinding, opgedaan bij 
de belangrijke onderneming Hallefs Point, aanleiding 
zou geweest zijn om de kosten der slechting van flood 
Rock te verminderen , en men ondervindt een zekere 
teleurstelling wanneer men tusschen deze werken ver
gelijkingen maakt. 

Men bemerkt uit die vergelijkingen, dat al de kos
ten der slechting van Flood Rock de daarmede over
eenkomende kosten van Hallefs Point hebben over
schreden en men acht. dat de verspreiding van de rots 
te Flood Rock minder volkomen is geweest. 

Het totaal gebruik van ontploffingsmiddelen, van 1875 
tot 1883, heeft gemiddeld bedragen 1.350 K . G . per 
M 1 weggehaalde rots , terwijl voor Hallef s Point slechts 
0.58 K . G . noodig is geweest. 

Het meerder gebruik van ontploffingsmiddelen per 
M 3 schijnt veroorzaakt te zijn door eene minder oor
deelkundige plaatsing der mijngaten , waaraan men eene 
te groote lading zou gegeven hebben; want de groote 
kracht en de gelijkvormigheid van kwaliteit van het 
Raekarock (') zijn genoeg bewezen door de proeven, 
genomen door generaal Abbot. 

De heer Divine, van de Compagnie van het Rand
rock , de gepatenteerde uitvinder van het raekarock, 
gebruikt aan de monstermijn van Flood Rock, deelt 
mede, dat al het poeder en de patronen door zijne 
Compagnie geleverd zijn. 

Alvorens de mijngaten van eenige lading te voor
zien , zijn proeven genomen door generaal Abbot, vol
gens de methode van WilletS Point. 

Deze methode bestond daarin 1.36 K . G . raekarock 
te plaatsen in een blikken bus, hermetisch gesloten 
en bevestigd in het midden van een zeer solieden en 
zeer zwaren ijzeren ring van 1.52 M . binnenwerks. De 
bus verbonden met een electrischen ontlader. Op zes 
punten op den omtrek van den ring waren cilindrische 
gaten geboord , waarin stalen zuigers vrij konden be
wegen onder de werking van de ontploffing. Achter 

(') Het gebezigde ontploftingsmiddel. 

elk der zuigers, in de gaten, waren geplaatst loo-
den cilinders, ongeveer 25 m.M. lang en ter dikte van 
een potlood. Alles aldus gereed zijnde, werd het ge
heele toestel in het water gedompeld. 

De ontploffing drukte de zuigers tegen de looden 
potlooden en maakte ze korter. De juiste maat van 
de lengte dezer potlooden voor en na de proef, toonde 
aan de drukking per eenheid van oppervlakte door de 
ontploffing, zooals zij wordt uitgeoefend op een afstand 
van ongeveer 0.61 M . 

Er zijn meer dan 75 van deze proeven genomen. 
Generaal Abbot heeft al deze proeven gedaan , de leng
ten der looden stiften vóór en na de ontploffing geme
ten en de daarmede overeenkomende drukking berekend. 

De gebruikte patronen waren 61 c M . lang en 63 m.M. 
in diam. (fig. 5). Zij waren geladen met raekarock, 
een mengsel van chloorzure potasch en van nitroben-
zine, dat men op het oogenblik van gebruik op een 
naburig eilandje prepareerde. 

Bij een der uiteinden van de patroon was in de 
massa eene andere patroon aangebracht. Deze patroon, 
voorgesteld in fig. 6, bestaat uit een koperen buis met 
dynamiet gevuld en een slaghoedje bevattende. Dit 
slaghoedje is een kleine holle koperen pijp, geladen 
met kwikzilver en waarvan het open eind dichtgesol-
deerd is. De patroon werd vervolgens gesloten door 
een kurk gedoopt in pik en bedekt met een holle 
koperen muts. 

De laatste patroon van elk mijngat, welke een 
vijftiental centimeters buiten het vlak van de rots 
uitstak, was van dynamiet N " . I (fig. 7), lang 
457 m.M. en 57 m.M. in diameter. In het eind, 
dat buiten de rots uitstak, bevond zich een slaghoedje 
gelijk aan dat, hetwelk beschreven is. 

De ontploffing der patronen met slaghoedjes werd 
voortgebracht door den stoot, die door het springen 
der dynamietpatronen veroorzaakt werd. 

Figuur 8 toont de ontploffer of ontlader. Deze was 
een cilinder van geel koper, lang 229 m.M. en 44 m.M. 
diameter, gevuld met dynamiet. Binnenin was een 
electrisch slaghoedje, waarvan het detail is voorgesteld 
in fig. 9. 

Figuur 10 toont deze ontploffer, voorzien met 2 dy
namietpatronen , die bevestigd zijn op een staaf van 76 
m.M. bij 127 m . M . ; 25 van deze ontploffers waren 
met elkander door een electrischen stroom verbonden 
en er bevonden zich 24 dergelijke groepen in de mijn. 

Aldus had men te Flood Rock zeshonderd ontplof
fers ; in de mijn van Hallet's Point waren er 5000 ge
plaatst. 

Figuur 12 toont het electrisch toestel, dat gediend 
heeft tot het ontsteken van de 24 groepen van 25 ont
ploffers. De draden + der 24 groepen waren gedom
peld in het kwikzilver van een beker en de draden — 
in het kwikzilver van een tweeden beker. Men be
grijpt, dat indien de twee bekers met kwikzilver in 
electrische gemeenschap zijn gebracht, de stroom door 
al de ontpoffers zal gaan. 

Uitgaande van den beker + bevindt zich een geleider, 
die naar eene electrische batterij gaat, en uitgaande van den 
beker — mondt een andere draad in den midden-beker, 
waarin slechts weinig kwikzilver is. De draad B gaat 
uit van de andere pool van de batterij en wordt opge
houden boven het kwikzilver van den middelsten be
ker. Het is duidelijk, dat zoodra de draad B in het 
kwikzilver doordringt, de stroom werkt en de mijn zal 
afgaan. 

In A is een patroon bevestigd aan de geleiding, welke 
den draad B draagt. Deze patroon kan van den oever 
electrisch ontstoken worden met behulp van eene bij
zondere batterij. 

Men zal bemerken , dat de draad B een weinig in den 
beker hangt. Dit is gedaan, opdat de stroom der 2 4 0111-
loopen kan werken, zelfs indien het laadkruit niet afging 
of den draad, die draad B vasthoudt, niet verbrijzelde. 

Een trechter vol kwikzilver loopt langzamerhand 
ledig in den beker cn alles is zoodanig geregeld, dat 
de hoogte daarvan den draad B bereikt in een bere
kenden tijd, die lang genoeg is om aan dc personen be
last met de laatste preparatieven , gelegenheid te geven 
de kust te bereiken en zich in veiligheid te stellen. 
De ontwikkelde lengte der mijngaten geboord per dag 
van 8 uren en per boor is gemiddeld geweest in 1882: 
8.278 M . voor de gaten van 50 m.M. en 4063 M . 
voor de gaten van 75 m . M . ; in 1883 zijn deze leng
ten respectievelijk 7.009 en 5.944 M . , terwijl men bij 
Hallefs Point, zooals we gezegd hebben, het gemid
deld getal van 9.150 M . bereikte met de oude boor 
van Burleigh. Te Flood Rock heeft men zich bediend 
van de boor Raud, die in de hardste rotsen en bij 
verschillende mijnwerken zulke uitstekende resultaten 
geeft. 

Het is zeker, dat men bij de slechtingswcrken van 
Flood Rock enorme moeilijkheden heeft ontmoet, 
eensdeels ontstaande door het indringen van een be
langrijke hoeveelheid water op verschillende punten en 
anderdeels door de natuur van de rots, die gevormd is 
uit gneiss met aderen van kwarts ; maar de cijfers schij
nen een zeker gebrek aan oordeel of aan ondervinding 
in de combinatie en de uitvoering van zulk een werk 
aan te toonen. 

De gelijktijdige ontploffing van de monstermijn is 
geheel geslaagd, doch het is meer dan waarschijnlijk, 
dat de rots niet zoo volkomen verbrijzeld is als te 
Hallet's Point, terwijl de opgedane ondervinding had 
aangetoond hoe wenschelijk eene nog diepere oprui
ming was. 

De 467 pijlers van Flood Rock zijn gelaten op 4.57 
bij 4.57 M . , afmetingen grooter dan te Hallet's Point; 
de galerijen hadden slechts eene breedte van 3.05 M . , 
terwijl ze bij Hallet's Point breeder waren; men heeft 
een bedekking gelaten van 457 tot 6.10 M . dikte en 
niet, zooals vroeger, van 1.83 tot 457 M 

De onvoldoende verdeeling van de rots is door 
bevoegde mannen voorzien, en de inschrijvingen, die 
ontvangen zijn voor het opruimen van 30,000 ton 
overblijfselen der ontploffing zullen zonder twijfel als 
de volle bevestiging van deze veronderstelling be
schouwd mogen worden. 

De ingekomen aanbiedingen bij de aanbesteding van 
21 October 1885 zijn: 

De Amerikaansche baggermaatschappij te Philadelphia 
fl. 26.44 de M 1 . 

Maatschappij der slechtingen van de haven te New-
York fl. 23.60 per M \ 

P. Sandford Ross te Jersey fl 23.59. 
Baggermaatschappij Morrin en Cummings fl 22.91. 
Atlantische baggermaatschappij fl 21.62. 
De aanbiedingen voor de opruiming der eerste 24,000 

ton van Hallet's Point, varieerden van /"15.50 tot 
f 20.23 de M \ , waarbij in aanmerking moet worden 
genomen , dat de prijs voor het gewone baggerwerk 
ongeveer 30 "/„ lager is dan 9 jaren geleden. 

De kubieke hoeveelheid rots der pijlers en van het 
verwulfsel der mijn van Flood Rock is geschat op 
229,354 M * en de begrooting buiten op het bestek van 
de opruiming vermeldt slechts f 1,554,750 of f 6.78 
per M 3 . 

Het is waarschijnlijk dat deze raming aanmerkelijk 
zal worden overschreden. 

E. D A M E N . 
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A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 28 April 1886. 

Na opening der vergadering en lezing der notulen 
wordt de heer Crouwels als lid geballoteerd en aan
genomen. 

Voorts wordt medegedeeld, dat de voorstellen tot 
wetswijziging in een buitengewone vergadering behan
deld zullen worden, daar de besprekingen te veel tijd 
in beslag zullen nemen. 

De spreker van den avond, de heer A . W . Weiss-
man, verkrijgt nu het woord, en behandelt in een im
provisatie de beoordeelingcn van nieuwe bouwwerken, 
zooals die in de dagbladen plaatsvinden. Hij wijst 
erop, hoe verkeerd het is, dat, waar de critiek van 
andere kunstvoortbrengselen, muziekuitvoeringen, schil
derijen-tentoonstellingen , enz. steeds door min of meer 
bevoegden geschiedt, de beoordecling van bouwwerken 
overgelaten wordt aan de eerste de beste pen, op een 
redactiebureau toevallig beschikbaar. 

Het publiek, dat toch al weinig inzicht in de bouw
kunst heeft, wordt zoodoende geheel en al op een 
dwaalspoor geleid. Met eenige voorbeelden wordt toe
gelicht en erop gewezen, hoe zelfs van dc minst ge
slaagde bouwwerken toch altijd nog zooveel goeds gezegd 
wordt, dat het den vakmannen een ergernis is. Van 
anti-critiek verwacht spreker weinig heil, doch hij hoopt, 
dat ieder zijner hoorders in eigen kring zal trachten, 
gezonde denkbeelden omtrent het al of niet schoone 
in de architectuur te verspreiden, opdat weldra ook 
de pers ga inzien, dat de bouwkunst eenc ernstige 
beoordeeling wel waard is. Te meer is dit het geval, 
dat, terwijl ieder ander kunstvoortbrengsel, dat de 
toets der critiek niet doorstaan kon , spoedig verdwijnt, 
een minder geslaagd bouwwerk jaren lang ergernis 
blijft geven. Worden nu minder geslaagde bouwwerken 
nog geprezen, dan is dit een aansporing te meer voor 
het publiek, om bij vervaardigers van dergelijke pro
ducten ter markt te gaan. 

Nu ontstaat eenige discussie, doch ten slotte blijkt, 
dat de aanwezigen zich met het gesprokene wel konden 
vereenigen. 

Eene fraaie kunstbeschouwing van „Studicnblatter für 
Deeorations-Malerei" , door den heer J . Ingenohl, be
sloot op waardige wijze den avond. 

(A. et A . ) T E N T O O N S T E L L I N G E N 
T E A M S T E R D A M . 

In het Rijks-museum is thans door het Bestuur der 
Normaalschool voor Teekenonderwijzers eene tentoon
stelling georganiseerd van de teekeningen en hulp
middelen bij het onderwijs, die aan de Fransche 
Regeering gezonden zullen worden. 

Wij bezichtigden deze tentoonstelling met genoegen, 
en merkten op, dat het onderwijs aan de Normaal
school zeer voldoende resultaten geeft. 

Goede pleistcrstudiën, zoo in krijt als in grisaille 
geschilderd, wisselden af met vlak-omementen of 
polychrome teekeningen. Vooral van het teekencn 
van voorwerpen uit het dagelijksch leven schijnt veel 
werk gemaakt te worden, wat zeker te prijzen is. 
Bijzonder voldeden ons eenige bloemstudiën, die van 
veel talent blijk gaven, en dc wijze, waarop de plan-
tendeelen als ornement gebruikt waren , verdient allen 
lof. 

Bij de bouwkundige teekeningen, zeker voor de 
lezers van dit blad de meest belangwekkende, vonden 
wij sommige niet onverdienstelijke; wel misten wij 
nog die vrijheid en zekerheid van hand, die eerst na 
jarenlange oefening verkregen kan worden , doch zoowel 
onder de gewasschen, als in O.-I. inkt gearceerde 
.eekeningen was veel, dat der bezichtiging waard 

l bleek. Zeer trok ons aan het groote detail van den 
gevel van het gebouw der Maatschappij voor den 
Werkenden Stand, een ontwerp van den leeraar Beirer, 
dat door een der leerlingen als forsche penteekening 
zeer gelukkig was weergegeven. 

Indien wij omtrent de bouwkundige teekeningen ons 
een opmerking veroorloven, is het deze, dat de 
voorbeelden al te veel in de middeleeuwen gekozen 
worden; het komt ons voor, dat het voor de leerlingen 
nuttiger zou zijn , indien men hen onze schoone Neder-
landsche Renaissance bij voorkeur bcstudteren liet. 

Het speet ons, dat de benauwde atmosfeer in de 
tentoonstellingszaal, die volstrekt geen ventilatie scheen 
te bezitten, ons noodzaakte eerder te vertrekken dan 
wij wel gewenscht zouden hebben. Wij begaven ons 
toen naar de Teekenschool voor Kunstambachten in de 
Jacob-van-Campenstraat, die het werk harer leerlingen 
eveneens tentoongesteld had. 

Na het schoone werk der leerlingen van de Nor
maalschool gezien te hebben, moest deze tentoonstel
ling natuurlijk afvallen. De leerlingen toch der Teeken
school voor Kunstambachten zijn allen practische 
werklieden, die slechts hunne avonduren aan het 
maken van teekenstudien kunnen besteden. Dat zij 
met lust en ijver en onder goede leiding werkzaam 
zijn, bewees echter menige teekening, en ongetwijfeld 
zal deze school veel nut stichten , daar zij niet slechts 
voor aankomende jongelingen maar ook voor volwas
senen haar deuren openzet. 

Wij zagen goede decoratieve studiën, teekeningen 
voor meubels, vlakornementen , en eenige stillevens en 
schilderstudiën naar pleister, die van talent blijk gaven. 

Wij hopen, dat de belangstelling in deze nuttige 
inrichting niet verflauwen moge. 

( A . e t A . ) D E I N Z E N D I N G D E R N E D E R -
L A N D S C H E A R C H I T E C T E N T E B E R L I J N . 
De Commissie, bestaande uit de heeren I. Gosschalk, 

J . A . Schuurman en Jan Springer, aan welke de rege
ling van de inzending der Nederlandschc architecten te 
Berlijn, waar dit jaar een internationale Kunsttentoon
stelling (') gehouden wordt, is opgedragen, is thans 
met haar arbeid gereed gekomen. 

In een der zalen van het voormalig Museum Van 
der Hoop, in het Oudemannenhuis, wordt thans aan 
belangstellenden de gelegenheid geboden, het ingezon-
dene te bezichtigen. De photographieën en teekeningen 
zijn gevat in eikenhouten kaders, tusschen een een
voudige , doch sierlijke betimmering geplaatst, en door 
groen pcluche van elkander gescheiden. 

Blijkens de opgave, ons door de Commissie ver
strekt, is het navolgende ingezonden. 

G. V A N A R K E L , Amsterdam. Winkelhuis met woningen voor 
twee familien te Amsterdam; Winkelhuis te Amsterdam; Buf
fet in een café-restaurant; Vi l la nabij Amsterdam. 

A. C. B L E Y S , Amsterdam. Winkelhuis te Amsterdam ; K a 
tholieke kerk te Gouda; Verbouwing van het Ilagijncnhof te 
Amsterdam. 

A. C. B O F . R M A , Amsterdam. Groep woonhuizen te Amsterdam. 
E . v. n. B O S S C H E , Amsternam. Kries voor het gebouw der 

Melkinrichting te Amsterdam; Fries van het Administratie
gebouw der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij te A m 
sterdam. 

E D . G. H . C U V P E R S , Amsterdam. Gebouw der Melkinrich
ting te Amsterdam; Woonhuizen te Amsterdam. 

Jos. T H . J. C U Y P E R S , Amsterdam. Woonhuizen te Amsterdam. 
P. J. H . CUYPERS, Amsterdam. Katholieke kerk H . Bar

bara te Breda; Katholieke kerk H. Catharina te Eindhoven; 
Katholieke kerk H . Mart van Jezus te Amsterdam; Restaura
tie O. L. V . Munsterkerk te Roermond. 

E. D A H E N en A . C. BOBRMA, Amsterdam. Slachthuis en 

Veemarkt te Amsterdam. 

(i) Zie De Opmerker van 27 Februari 18S6. 
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A . v. D E L D E N , Amsterdam. Vi l l a te Nunspeet; Vi l l a te 
V u c h t ; Vi l l a te Bussuin; Monumentale fontein ; Fragment van 
een ontwerp voor een parlementsgebouw; Militair gedenkteeken. 

H E N R I E V E R S , Amsterdam. Vi l l a te Apeldoorn; V i l l a te 
Ellekom; Monumentale fontein"te Groningen. 

A . R. F R F . E M , Arnhem. V i l l a te Velp; Winkelhuis te Arnhem. 
J . F . L ^ F R O W E I N , |'S Hage. Beursproject; Stationsgebouw. 
A . L . V A N G E N O T , Amsterdam. Rijschool met stallen te 

Amsterdam; Concertgebouw te Amsterdam. 
J. Goto S C H A L K , Amsterdam. Gevel der Ingenieurswoning van 

de nieuwe Gasfabriek te Amsterdam ; Bureau's en werkplaatsen 
Van idem; Zuivcringshuizen van idem; Vogelperspectief der 
nieuwe Gasfabriek ; Vier woonhuizen te Amsterdam; Watertoren 
der nieuwe Gasfabriek te Amsterdam; Vi l l a te Hilversum; Is-
raelietisch ziekenhuis te Amsterdam; Broekerhuis nabij Amster
dam; Panoramagebouw te Amsterdam. 

B. D E G R E E F J R . , Amsterdam. Drie Brandweerkazernes te 
Amsterdam; Blauwbrug te Amsterdam; Halvemaansbrug te 
Amsterdam. 

B. D E G R E E F J R . en W . SPRINGER, Amsterdam. Stadsschouw
burg te Amsterdam; Physisch laboratorium te Amsterdam. 

H . J. J E S S E , Leiden. Protestantsche kerk te Katwijk aan Zee. 
G . J. D E JONGH, Rotterdam. Gymnasium te Rotterdam. 
J A C O Ü F . K L I N K H A M E R , Amsterdam. Woonhuizen te Amsterdam. 
J A C O H F . K L I N K H A M E R en A . V A N D E L D E N , Amsterdam. 

Beursproject. 
J. N . L A H O R E , Amsterdam. Dubbel woonhuis te Amsterdam. 
A . L E C O M T E , Delft. Tegclvcrsieringen van het Stationsge

bouw te Delft; Tegelversiering in eene particuliere woning. 
J . H . L E I . I M A N , Amsterdam. Gebouw voor ziekenverpleging 

te Amsterdam; Gebouw »Arti et Amicitae" te Amsterdam. 
E. J. M A R O R Y , Rotterdam. Katholieke kerk H . Bonifacius 

te Amsterdam; Katholieke kerk H. Johannes te Schiedam; 
Katholieke kerk H . Bonifacius te Alfen aan den Rijn; Ka
tholieke kerk O. L . V . te Haarlem. 

D . A . N MARGADANT en C. B . P O S T H U M U S M E Y J E S , Am

sterdam. Administratiegebouw der Holl. IJzeren Spoorweg
maatschappij te Amsterdam. 

C. B . P O S T H U M U S M E Y J E S Amsterdam. Stationsgebouw te 
Delft. 

J. F . M F . T Z F . L A A R 's-Hage. Cellulaire gevangenis te Breda. 
C. H . P E T E R S , 's-Hage. Ministerie van Justitie te 's-Hage. 
B. R E I J X D E R S , 's-Hage. Restauratie van het Raadhuis te 

's-Hage; Vergrooting van het Raadhuis te's-Hage; Gemeente-
apotheek te 's-Hage. 

J . P. F. V A N R O S S E M en W . J. V U Y K , Amsterdam. Cacao
fabriek nabij Amsterdam. 

A . SAI.M G B Z . , Amsterdam. Blindeninstituut te Amsterdam. 
G . B . S A I . M , Amsterdam. Aquariumgebouw te Amsterdam. 
L E O N A R D A . SPRINGER , Amsterdam. Buitenverblijf »de Beek"; 

Buitenverblijf »Roerestein" j Landgoed »Elzcnt"; Landgoed 
»Eijkenstein"; Villapark te Muiderberg. 

J A N L. SPRINGER, Amsterdam. Vi l l a te Baarn; V i l l a te 
Doorn; Vi l la te Hilversum; Vi l la te idem; Woonhuizen te 
Amsterdam; Bebouwing van het Willemspark nabij Amster
dam; Brug in het Willemspark. 

W . SPRINGER, Amsterdam. Dubbele school ie klasse; school 
3e klasse voor meisjes; idem idem voor jongens; school 4e 
klasse voor meisjes; Gymnasiumgebouw, allen te Amsterdam. 

W . en J A N L. SPRINGER, Amsterdam. Kweekschool voor 
de Zeevaart te Amsterdam. 

L. P. S T R A C K É , Rotterdam. Fronton van het Gymnasium
gebouw te Rotterdam. 

T H . G . S T R E N G E R S , Amsterdam. Winkelhuis te Amsterdam; 
Café-restaurant te Leiden. 

C. B. V A N D E R T A K f , Rotterdam. Waterleiding te Rotter
dam; Brug over de Maas te Rotterdam. 

A . T E P E , Utrecht. Katholieke kerk tc Mijdrecht; Katholieke 
kerk te Schalkwijk; Woonhuizen tc Utrecht; Katholieke kapel 
te Katwijk aZ . ; Katholieke kerk te Utrecht. 

S. J. H . T R O O S T E R B H Z . , Zwolle. Twee villa's te Zwolle. 
J. V E R H E U L D Z . , Rotterdam. Schouwburg te Rotterdam; 

Woonhuis te idem. 
A. W. W E I S S M A N en J. H . T. LONING, Amsterdam. Kurhaus 

te Noordwijk a'Z. 
Bovendien zijn door het Ministerie van Ilinncnlandsche Zaken 

ingezonden de opmetingen van oude Nederlandsche gebouwen, 
indertijd vervaardigd op last der Commissie van Rijksadviseurs, 
en door den heer A. W. Weissman een serie afbeeldingen van 
Amstcrdamsche gevels van 1 5 0 0 — 1 7 8 0 . 

D e inzending levert dus een groote verscheidenheid 
o p , en is wel geschikt om onzen oostelijken naburen 

een juist beeld te geven, van de hedendaagsche Neder-
landsche bouwkunst. 

Der Commissie komt een woord van lof toe voor 
de flinke wijze, waarop zij haar taak heeft opgevat. 
Wij twijfelen niet, of de inzending zal te Berlijn het 
succes verwerven, dat zij verdient. 

De Tentoonstelling blijft van 2 tot 6 Mei kosteloos 
voor elk belangstellende toegankelijk. 

C. B. P. M . 

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

A F D E E L I N G A R N H E M . 

Vergadering van 28 April 1886. 
Na lezing en goedkeuring der notulen van de voor

gaande vergadering, deelt de Voorzitter mede, dat de 
volgende stukken zijn ingekomen: 

l e . Een schrijven van den heer De Kruyff te A m 
sterdam , in antwoord op een verzoek van de Afdeeling 
om een exemplaar tc mogen ontvangen van de door 
genoemden heer in Eigen Haard geplaatste stukken 
over Renaissance, meldende, dat de auteur geene exem
plaren beschikbaar had, doch later wellicht gelegenheid 
zou hebben aan het verzoek tc voldoen. 

2'. Een schrijven van de Afdeeling 's-Gravenhage 
met bericht, dat zij het voornemen heeft een gedenk
teeken op het graf van nu wijlen het lid Vogel op te 
richten, waarvoor eene prijsvraag is uitgeschreven, en 
verzoekende daarvoor eene bijdrage te verleenen. 

De Voorzitter merkt op, dat de treurige toestand der 
Afdeelingskas niet toelaat aan dit verzoek te voldoen, 
waarop het lid Freem de opmerking maakt, dat zijns 
inziens het niet in dc bedoeling ligt deze bijdrage uit 
de kas der Afdeeling tc geven, maar door de 
leden onderling. Over 't algemeen wordt in ons land 
eerst sedert eenige jaren rechtmatige hulde gebracht 
aan de nagedachtenis van mannen van beteekenis; het 
verdient daarom naar zijn oordeel aanbeveling, dat 
't Bestuur een opwekkend woord richt aan alle vak
mannen hierterstede, 't zij al of niet lid van de Af
deeling, om mede te werken tot het stichten van een 
gedenkteeken, gewijd aan de nagedachtenis van een 
kunstbroeder; hij twijfelt niet of een ieder zal gaarne 
op dit altaar een offer brengen Met algemeene stem
men wordt dit voorstel aangenomen, en aan het Be
stuur opgedragen de noodige stappen tc doen. 

3''. Een brief van den heer J. J. De Bruyn alhier, 
over het portland-cement van den heer Rcesse te Delf
zijl met uitkomsten van door dien heer genomen proeven. 

Als afgevaardigde voor de a.s. Meivergadering wordt 
gekozen de Voorzitter en als plaatsvervanger de heer 
Van Wadenoyen. 

De heer Freem stelt de leden in kennis met het 
ontwerp eencr villa, door hem onder het motto Mignon 
ingezonden als antwoord op de door de Afdeeling 
R o t t e r d a m uitgeschreven prijsvraag, waarvoor 
hem den eersten prijs is toegekend. De Voorzitter 
wenscht den heer Freem met deze onderscheiding 
geluk. Alsnu komt de ontwerp-bouwverordening voor 
de gemeente Arnhem aan de orde; op verzoek van het 
Iicstuur hadden Burgemeester en Wethouders een exem
plaar van het concept gezonden, waarna Bestuurders 
zich de leden Boerbooms en Freem hadden toegevoegd 
om dit ontwerp in behandeling te nemen ten einde 
het daar gesprokene ter kennis van de leden te brengen. 

Het lid Portheine maakt dc opmerking, dat het zeer 
moeilijk voor de leden is om onbekend en onvoorbereid 
eenig oordeel over eene zoo gewichtige zaak tc vellen; 
dat ook de beperkte tijd van eene vergadering, al werd 
die nog zoo rekbaar gemaakt. onvoldoende is om het 
ontwerp met de voorgestelde veranderingen behoorlijk 
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te overwegen, en dat het wenschelijk ware geweest 
dit eerst bij de leden der Afd. te laten circuleeren. 
Na een warm debat werd door genoemd lid het voorstel 
gedaan om het Bestuur, versterkt met de twee genoemde 
leden, te machtigen een concept op te maken en namens 
de Afdeeling in te zenden. 

Een der Bestuursleden verklaart zich pertinent 
tegen dit denkbeeld en op zijn voorstel werd besloten 
de artikelen achtereenvolgens in behandeling te nemen , 
en daarvoor nog eene vergadering te beleggen. 

Het overige van den avond werd nu besteed met 
het bespreken der nieuwe verordening, die binnen 
eenige weken in den Gemeenteraad zal behandeld worden. 

N E D E R L A N D S C H E V E R E P : N I G I N G V O O R 
T E E K E N O N D E R W I J S . 

Dinsdag 27 Apr i l werd in een der lokalen van het 
Rijks-museum te Amsterdam de zesde algemeene ver
gadering van de Nederlandsche Vereeniging voor 
Teekenonderwijs gehouden. 

De President heette den aanwezigen (een vijftigtal) 
in welgekozen bewoordingen welkom, waarna de heeren 
W . B. G . Molkenboer, B. J. Bouwmeester en B . W . 
Wierink als Bestuurderen werden herkozen. 

Uit het verslag, door den Secretaris uitgebracht, bleek 
dat de Vereeniging in voortdurenden bloei verkeert. De 
uitgave van het Maandblad werd geregeld voortgezet, 
doch algemeene medewerking achtte de redactie drin
gend noodig. Het ledental klom tot 169, waarbij nog 
10 donateurs en 2 eereleden komen. Ook de staat van 
de kas is gunstig, daar er een saldo van ruim / 6 0 0 is. 

De Jury, benoemd om de ingekomen antwoorden op 
de prijsvraag voor een getuigschrift te beoordeelen cn 
bestaande uit de heeren Allebé, De Kruijff, Sturm, 
Huibers en Molkenboer, kende den eersten prijs toe aan 
het ontwerp Ars et Doctrina, waarvan vervaardiger bleek 
te zijn de heer A . F . Gips te Bergen-op-Zoom. De 
ontwerpen Ars nobilitat, Natura Artis Magistra II cn 
Con anion werden met waardeering besproken. 

A l s nieuwe prijsvraag werd uitgeschreven Een om
slag met vignet voor het Maandblad; dezelfde Jury a!s 
thans zal wederom uitspraak doen. 

Nadat o. a. nog besloten was aan de Vereeniging 
Arti ct Industriae een zilveren medaille te schenken voor 
haar wedstrijd, namen de discussiën over de aan de 
orde gestelde vraagpunten een aanvang. 

„Is het wenschelijk dat op de H . B. S. theoretisch 
onderwijs wordt gegeven in de beginselen der door-
zichtkunde?" luidde de r 'vraag, en de heer Van Dijck 
meende die bevestigend te moeten beantwoorden. De 
heeren De Graaff, Kosters en Molkenboer waren van 
dezelfde meening en nadat de heer Versluijs het nut 
van het behandelen der verdwijnpunten had aangetoond , 
werd door de Vergadering als hare meening uitgespro
ken , dat de behandeling van de perspectief een onder
deel van het onderwijs in het teekenen aan de H . B. S. 
moet uitmaken. 

De volgende vraag, of de eischen bij het eindexamen 
voor teekenen aan de H . B S. niet veel te hoog zijn, 
werd door alle sprekers bevestigend beantwoord. 

Het belang der axiometrie, in de derde vraag aan 
de orde gesteld, werd erkend, doch zoowel de heeren 
Ehnle als Versluys meenden, dat deze teekenwijze 
slechts voor technici nut kan hebben, en daarom vooral 
op ambachtsscholen thuis behoort. 

Onder de verder nog behandelde vragen noemen 
wij die, waarin gevraagd werd, „of de kale wanden 
in de teekenzalen niet versierd moeten worden", waar
op het antwoord natuurlijk in bevestigenden zin gege
ven werd. 

Nadat nog besloten was, dat op den 2den Paaschdag 
1887 weder eene vergadering gehouden zal worden, 
werd dc bijeenkomst met de gebruikelijke plichtplegin
gen gesloten. 

Op de tentoonstelling der Normaalschool, tot het 
bezichtigen waarvan den leden gelegenheid gegeven 
werd, komen wij in een afzonderlijk artikel terug. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
AMSTERDAM. De 5 3 " ' algemeene vergadering van de Maat

schappij tot Bevordering der Houwkunst zal op Woensdag 
2 6 Mei, des avonds te 7 uren, en den volgenden dag te elf 
uren gehouden worden in nader op te geven lokalen. De 
heeren F. J. Nieuwenhuis en J. J. de Kruyff treden als leden 
van het Bestuur af, en alleen eerstgenoemde is herkiesbaar; 
bovendien bestaat er eene vacature door het bedanken van 
den heer A. Redeker Bisdom. 

Op de bijeenkomst van Donderdag 27 Mei zal de heer 
Dr. A. Picrson het woord voeren over Grieksche Bouwkunst 
en na afloop der vergadering bestaat er gelegenheid voor het 
bezoeken van de tentoonstelling in het Maatschappelijk gebouw, 
het nieuwe Concertgebouw aan de Houbrakenstraat, het 
nieuwe Centraalstation en dc kerk van den H. Augustinus aan 
de Spuistraat. 

— Het Bestuur der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst heeft de vol
gende medailles toegekend voor inzendin
gen op de Tentoonstelling, die sinds 
eenigen tijd in het Maatschappelijk ge
bouw aan de Marnixkade gehouden wordt, 
en wel: 

Z I L V E R E N ' M E D A I L L E , voor het besteen 
daartoe waardig gekeurd ontwerp van een 
uitgevoerd'bouwwerk, aan den heer J. Ver
heul Dzn.. architect te Rotterdam, voor 
den watertoren te Schiedam (ingenieur de 
heer H . P. N . Halberstma) en den nieuwen 
schouwburg te Rotterdam. 

Z I L V E R E N M E D A I L L E , voor het beste en 
daartoe waardig gekeurd ontwerp van een 
onuitgevoerd bouwwerk, aan den heer H . 
P. B e r l a g e Rzn., architect te Amsterdam, 
voor de beide ontwerpen voor een aan
bouw aan den Munttoren te Amster
dam en 

B R O N Z E N M E D A I L L E , voor de beste en 
daartoe waardig gekeurde teekening van 
een bestaand oud-Xcderlandsch gebouw, 
aan den heer J. A . van Straaten, archi
tect te Utrecht, voor zijne inzending van 
aquarellen, penteekeningen enz. naar oude 
Nederlandscne gebouwen, details, enz. 

ROTTERDAM. De heer T. E. Van Erkel, 
wien onlangs door den Gemeenteraad eer

vol ontslag werd verleend als gemeente
architect van het voormalige Delfshaven, 
is benoemd tot hoofdopzichter bij de ge
meentewerken. 

D E V E N T E R . De tentoonstelling van tee
keningen enz. der leerlingen van de tee-
kcnschool werd Zaterdagavond geopend. 
De bronzen medailles, door den Koning 
beschikbaar gesteld, vielen te beurt aan 
A. M . Herbst voor bouwkundig teekenen; 
aan J. Liesker en G. J. Elbr ink, beide 
voor handteekenen. Na de uitreiking hier
van, werden van wege de commissie van 
toezicht op het Middelbaar Onderwijs nog 
verschillende prijzen gegeven. 

ADVERTENTIEN. 

DE LINT & Cie. 
Rotterdam. 

P A R K E T V L O E R E N e n W A N D T E G E L S : 
V I L L E R O Y & B O C H , 

BOCH FRÈRES 
M I N T O N H O L L I N S & Cie . 

Trot toir-IJzorsteen en Cemonttogols. 
Groote voorraden. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) . 

Op Dinsdag den IH» Mei 1886, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der .Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 441. 
H e t vergrooten v a n het pr ivaat-

en waterplaatsgebouwtje op het 
stat ion Von lo . 

De besteding geschiedt volgens I 59 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den 80* • April 1886 
ter lezing tuin het Centraalbureau bij de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur 11. V A N DEK K U N te Een/oen 
is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg cn Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 7 d , ° Mei 1886, ten 10 ure des 
voormiddags. 

Utrecht, den 28"'» April 1886. 
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Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
( V E R N I E U W I N G S F O N D S ) . 

Op Dinsdag den l i ' 1 ' Mei 1886. des namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bn de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N". HU. 
1 D R I E P E R C E E L E N . 1 

De lever ing van stalen spoorsta
v e n , s talen laschpla ten en ijze
ren haak- en schroefbouten. 

De besteding geschiedt volgens art. 20 
van het bestek. 

Het bestek ligt van l e i 30** April 1SS6 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en aan de bureaux van de Hee
ren Sectie-Ingenieurs W. .1 K L E R K DE REUS 
te Meppel en H . E. BEUNKE te llreda, en 
is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden geneven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
de Sectie-Ingenieurs voornoemd. 

Utrecht, den 27 ," n April 1S86. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBETTEDING 
( V E R N I E U W I N G S F O N D S ) . 

Op Dinsdag den lt d l " Mei 1886, des na
middags ten ! ure, aan bet Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te It recht, 
van: 

Bestek N" . 102. 
D e l eve r ing van metalen dwars- , 

l iggers met bevestigingsdeelen. 
De besteding geschiedt volgens art. 22 van 

het bestelc. 
Het bestek ligt van den 80*" April 1SSK 

ter lezing aan het Centraalbureau bn de Mo
reelse Laan en aan de bureaux van de Heeren 
Sectie-Ingenieurs W. J . K L E R K DE REUS 
te Mepp'l en H . E. BEUNKE te llreda, en 
is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
de Sectie-Ingenieurs voornoemd. 

Utrecht, den Ti"" April 1S86. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den IV'» Mei 1886, des na
middags ten 2 ure, aan bet Centraalbureau 
der Maatschappjj tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek A R . 
(Twee Perceelen.) 

D e l eve r ing van stalen spoorsta
v e n , s talen lasoh- en eindpla-
ton en ijzeren haakbouten. 

De besteding geschiedt volgens art. 22 van 
het bestek. 

Het. bestek ligt van den 3d•• Mei 1886 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur H. E. BEUNKE te 
llreda, en is op franco aanvraag aan ge
noemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den 2S""> April 1886. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

'8-HBBTOOE1VHOSCH, sullen op Donderdag 
13 Mei 1886. voormiddag 10 ure ten Iiaud-
hui/.e aldaar bij enkele inschrjjving 

A A N B E S T E D E N : 
Het maken v a n eene Los - en L a a d 

plaats van V e e , aan het noord
westeli jk einde v a n den noord
oosteli jken o f rechter kanaaldi jk 
der ZuidwiUemsvaar t . 

Het bestek en de teekening liggen ter in
zage op het Raadhuis te 's-llerlogenhosch en 
zjjn deze te verkrjjgen bjj den Gemeente-
Architect .1. M. NABBE aldaar tegen be
taling van / 1.00. 

Aanwjjzing in loco zal plaats hebben op 
Maandag 10 Mei e. k. voormiddag 11 ure. 

De inschrjjvingsbiljetten moeten vóór 3 ure 
des namiddags van den dag dien Ier aan
besteding voorafgaande in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zjjn. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Ge
meente-Architect voornoemd. 

's-liertogeubosch, 2'.l April 18S6. 
Burgemeester en Wethouders voorn., 

V. i>. DOES DE W I L L E ÜOIS, 
Burgemeester. 

J . N . G. SASSEN, 
Secretaris. 

Openbare Yerkooping 
VAN 

B O U W T E R R E I N . 
Ten overstaan van den Notaris V A N Ei K 

te Arnhem, zullen op Dingsdag den* Mei 1886, 
des voormiddags ten 11 ure, in het Koffij-
huis de Harmonie aldaar, bjj inzet en veer
tien dogen later, cp Dingsdag den 18 Mei, ter
zelfder uur en plaats, bjj toeslag in het 
openbaar worden v e r k o c h t : 

Twaalf perceelen B O U W T E R R E I N , 
waarvan elf ter breedte van zeven ellen, te 
zamen groot ongeveer SI 12 vierk. ellen, aan 
elkander gelegen te Arnhem aan het breede 
gedeelte van den Boulevard, tegenover de 
villa's van de Heeren V A N DER S L E Y D E N 
c. s. en grenzende ten noorden aan de Prin-
ces8estraat en ten zuiden aan de Graven
straat , welke perceelen mede in verschillende 
.Massa's zullen worden gevei ld . 

Plan van verkaveling is gratis te verkrjj
gen en nadere inlichtingen omtrent da voor
waarden van verkoop zjjn te bekomen ten 
Kantore van voornoemden Notaris. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der 

Gemeente A UN HEM sullen Maandag 10 Mei 
1886, 's voormiddags l l ' l 2 ure, in bet open
baar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

H e t bouwen van eone E S T R A D E 
op het Ve lpe rp l e in . 

Aanwjjzing Woensdag 5 Met a. s., voor
middags ten 10 ure op het terrein van den 
bouw; teekeningen ter inzage bureau Pu
blieke Werken: bestek met gezegeld inschrij
vingsbiljet tegen betaling van J 0.50 ter Se
cretarie verkrjjgbaar. 

Koninklijke Nederlandsche 
MAA 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag den 18° Mei 1886, des namid

dags ten 2 ure, zal, ten kantore der Maat
schappij te Apeldoorn worden aanbesteed: 

B e s t e k I K " . 1 0 . 
He t maken v a n een Hoofdgebouw 

op het stat ion „ H e t L o o " met 
bijbehoorende werken . 
(Bedrag der begroot ing / 35000.) 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrjj
ving, volgens !j 83 van het bestek. 

Het bestek 'en de teekeningen liggen ter 
inzage ten kantore der Maatschappij te Apel
doorn en zijn aldaar tegen betaling van ƒ 2 . — 
per stel te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Hoofdingenieur-Directeur K. H. V A N BRE-
DERODE en den Heer Sectie-Ingenieur C. 
A. BESIER, beiden te Apeldoorn. 

Aanwijzing op het terrein zal worden ge
daan op Dinsdag 11 Mei des namiddags ten 
2 uur. 

De Commissie van Beheer. 

~ H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

STIIOMETELS n WERkTIJIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E B B - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

BECKER & BlIHMMiH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

_ W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

§ WTÊ| en andere 

I N S T R U M E N T E N 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmallleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 
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Aanbesteding 
v a n den B o u w eener N i e u w e R . K . 

K E R K te Gron ingen , onder be
heer en volgens de p lannen v a n 
den A r c h i t e c t F . J . H . C u y p e r s 
te A m s t e r d a m , op V r i j d a g den 
14den M e i 1886. 

De aanwijzing i n loco zal plaats heb
ben op V r i j d a g den 7den M e i «les mid
dags te 1- uur. 

Uitvoerige dot uil teekeningen liggen da
gelijks ter inzage in liet lokaal boven het 
R. ïv. Jongensweeshuis in de Butjesstruat. 

Het bestek met volledig stei teekenin
gen is te verkrijgen, van af Dinsdag 27 
A p r i l hij de Boekhandelaren \V. K. CAS-
P A E I E en G. J . SLUITER te Gromngen, 
voor den prijs van ƒ 5 . 0 0 . 

Bekroond: 
D u s s e l i l o r p 1880 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
F rankfo r t a /M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1 8 8 3 

JOH ANN ODORICO, Frankfort a/M. 
F A B R I E K V A N 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
O p g e i - U - H t l * * : t O . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENI.ERS. Amsterdam, Utreehtsdie Straat 14. 

Walther Weissenborn, Duesseldorp a. a. aijn. 
8f>/0 Azijnzuur Prima qualiteit. 

Verdund te gebruiken als 
tafel- en inmaak-azijn 

Antwerpen ïsss. 
Handels - Merk . 

Antwerpen 1885. 

In nieuwe vaten van ca. 2l>0 Ko. inhoud, pr. 100 Ko. fl. 90.- 1)0)1. 
In solide, met witte teenen omvlochten glas-ballons (Demyohno) 

Inhoudend* 10-40 Ko. pr. ÏOO Ko. n. 96.- holl. 
In elegante tdasllossclien van 1 Ko. inhoud, por 100 flessehen II. 130.- hol., 
met Inbegrip van emballage, franco vracht en inkomende renten 
tot ooeti tegen traite 30 dagen dato. Netto. 

TABEL 
aanwijzend rti' benoodigde hoeveelheid 80"> oAzynnuur, die slechts met wa

ter behoeft verdund te worden, om hot verlangde aantal liters azijn 
te verkrygen. 

Tor bereiding 
vim onderstaand 
Quantum azijn 

worden vereischt: Tor bereiding 
vim onderstaand 
Quantum azijn 

voor 
gewon, n azijn 

Azijnzuur 
Kilo | Gramm 

vc 
gooden 

Azij 
Kilo 

or 
tafel azijn 
•zuur 

Gramm 

voor d( 
sten inn 

Azij 
Kilo 

ii sterk-
luaknzijn 
izuur 
Gramm 

5 liter 
10 » 
50 » 

100 » 
1 
2 

125 
250 
250 
500 

2 
4 

200 
400 

8 
6 

315 
625 
125 
250 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 

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

I K 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N " . 3. 

TRADE M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

V I L wwm 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asplialhvegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asnhalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Hinks, Montvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Uelon-lïindeeringeii, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen vun Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg l i , Amsterdam, of hjj den Heer 
H . (i. KNOOPS C.Oz.N.. Beekstraat F. «2, te Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen , Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV'. S i 3 ï > , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en hegrootiugen worden kosteloos 

geleverd 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 
niet tropische producten; 

Reilende H txftmtnuit SteeMTeakatpcn, 
GEBOUWEN in Scherphoek H mar andere UimijM, 

t ' W i" ijzer nf ijzer net hout of steen. 
VAN DER LINDEN & C \ le Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar . 

(•alvaiilMeerlng mp I.min. 

P I I O T O L I T I I O h K A P I I I E , P I I O T I I Z I M i l l l i B A P I I I E 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergetcekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor PhuUlliliagriiphle, 
bfjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Plieteilnce-
grapliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Mérrolyiir-lnrlrhilng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste |u-ijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/hu co aanvrage gratis toegezonden. 

N i e u w F a b r i k a a t 

NAGEPERSTE WAALSTEENEH, 
n|i dc hiteroatiomde TtotooostcUitig 

t e A I T W G R P E X ( I S S Ö ) 
bek roond met de G o u d e n M e d a i l l e . 

Deze Steeneii zjjn vo lmaakt zuiver van 
vorm, p r a c h t i g van kleur en zeer weinig 
poreus. 

De oppervlakte is bezand en daardoor bljjft 
het karakter onzer Nederlandsche Wnalstee-
nen behouden, 

De afmetingen zjjn 21.S X 10.7 X 5.05. 
De jaarljjksche productie is pl. m. vjjf ïnil-

lioen. 
Up aanvrage worden gaarne monsters met 

prijsopgaaf gezonden. 
F R V A N D E L O O S R . , 

te li EMM KL, bjj Njjmegen. 
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A f E D E D E E L I N G E N V A N H E T G E N O O T S C H A P , eeuwen de monumenten te Rome hoofdzakelijk ge
bruikt waren als steengroeven, waaruit de christelijke 
bouwmeesters hun materiaal verkregen, was er toch 
in het begin der vijftiende eeuw in de eeuwige stad 

A l s buitenlid is toegetreden de vereeniging „Arti et 
Industriae" te 's-Gravenhage. 

Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

H E T V E R B A N D D E R K U N S T E N 
door 

A . W . W E I S S M A N . 

(Vervolg- en slot van pag. 138.) 
Tegelijkertijd met de glasschilderkunst wendde de 

Gothiek ook de beeldhouwkunst ter versiering harer 
kerken aan. Waren de voortbrengselen der Romaan-
sche beeldhouwers nog stijf en onbeholpen, de tail
leurs d'images der Fransche Gothiek wisten betere 
kunstwerken voort te brengen. Wel zegt Taine van die 
beelden: „Leurs personnages sont dèpoitrvus de beauté, 
maigres, attt'mu's, mortifies et souffrants, immobiles dans 
V attente on dans F extase, trop frêles et trop passionnês 
pour vivre, et déja promt's au ciel", doch men moet 
erkennen dat de yvtaigier ernaar trachtte, aan zijn beel
den uitdrukking te geven, al was het niet altijd met 
het gewenscht gevolg. Men zal dan ook Viollet-le-
Duc gelijk geven, die zegt: „Le style et la pensee ne 

font jamais difaut chez les statues du treizihne siècle". 

Toen in de 18e eeuw de Gothische stijl rijker vor
men kreeg, gingen ook de beeldhouwkunst en schil
derkunst met haar mede. Dezelfde gemaniëreerdheid, 
die de laat-Gothische bouwwerken kenmerkt, vindt 
men ook in de beeldhouwwerken en de schilderwer
ken van dien tijd terug. Bouwkunst, beeldhouwkunst 
en schilderkunst gaan dus ook in den Gothischen tijd 
hand aan hand. De schilderkunst was de eerste, die 
zich uit den bond losmaakte, toen de Gebroeders van 
Eijck het schilderen in olieverf hadden uitgevonden 
Het duurde echter tot het laatst van de vijftiende eeuw, 
eer er van een zelfstandige schilderkunst sprake was. 

De Gothische stijl had haar invloed over geheel 
Europa doen gevoelen, doch was in Italië toch niet 
recht te huis geweest. De studie der antieke frag
menten deed daar reeds in het begin der vijftiende 
eeuw den stijl ontstaan, die men gewoon is de Re
naissance te noemen. Hoewel sedert meer dan tien 

nog genoeg van de heerlijkheid, waarmede de keizers 
haar getooid hadden, aanwezig, om een ruim veld voor 
studie te bieden. 

De eerste kunstenaars der Renaissance kopieerden 
echter niet wat zij vonden, doch verwerkten het op 
hunne wij/c, rrjodat de meest verschillende opvattin
gen gehuldigd werden. Wel ziet men het den kun
stenaars der vijftiende eeuw duidelijk aan, dat zij nog 
zoeken en dikwijls nog weifelen, doch hunne werken 
hebben een frischheid, die de latere Renaissance, trots 
haar meerdere ervaring, verliezen moest. 

De zucht tot versiering is in de vroeg-Renaissance 
bijna algemeen. Fijn reliëf-beeldhouwwerk, fantasti
sche beschildering, zoo binnen als aan de gevels, sgraf-
fitoversiering, dit alles werd door kunstenaars van groot 
talent aan de gebouwen aangebracht. De bond der 
kunsten was dan ook in het laatst der X V e eeuw in 
Italië zeer hecht, en te verwonderen is het niet, dat 
wij dikwerf bouwmeester, schilder en beeldhouwer in 
één persoon vereenigd zien. 

Toen de X V i e eeuw aanbrak, werd de Renaissance 
strenger van vorm. De fantasie van vroeger werd ver
bannen en het beeldhouwwerk aan de gevels tot een 
meer ondergeschikte rol geroepen, terwijl het beschil
deren van gevels geheel ophield. Toch bleef der zus
terkunsten een schoone taak , nl. het versieren van het 
inwendige der gebouwen. Voornamelijk was het de 
schilderkunst, die dienst moest doen, soms ook de 
decoratieve plastiek. Waar de wanden niet door tapij
ten bekleed werden, die dikwijls van de hoogste kunst
waarde waren, als b. v. de tapijten van Raphael, moest 
de schilderkunst te hulp komen. Soms, als in de 
Sixtijnsche kapel, bootsten de schilders tapijten na , 
soms vermeidden zij zich in een perspectievische na
bootsing der architectuur, zooals in de villa Farnesina, 
of wel versierden zij de wanden met onsterfelijke mees
terwerken , als Raphael in zijn Stanzen van het Vati-
caan, of Michel-Angelo in zijn Jongste Gericht. 

De gewelven worden eveneens versierd, en welke 
schoone kunstwerken de schilders dus wisten te schep
pen, ziet men in de Sixtijnsche kapel of in het Vaticaap. ' '^ ^ ' - Q Q 
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Wisten Raphael en zijne school hunne «erken nog in 
het karakter der architectuur te doen passen, Michel-
Angelo was de eerste, die zich, in de Si.xtijnsche ka
pel, van alle banden losmaakte, en onafhankelijk van 
de bouwkunst werd. Zonder ook maar de minste ar
chitectonische indeeling aan te brengen, behandelde hij 
den wand, die hij met zijn Jongste Gericht versierde, 
als eene groote schilderij, die, wat afmeting en pro
portie aangaat, geheel niet past in het kader der ove
rige versieringen van de kapel. 

Zien wij dus tot hiertoe de zusterkunsten in meerdere 
of mindere mate nog in dienst der architectuur, weldra 
traden zij ook zelfstandig op. Schilderijen, zoowel als 
beeldgroepen, werden gedacht en uitgevoerd als afzon
derlijke kunstwerken, niet voor één bepaalde plaats 
bestemd. 

Na de bloeiperiode der Renaissance, deed de Barok
stijl, door Michel-Angelo binnengeleid, haar intocht. 
Veel schoons maar ook veel minder gelukkigs bracht 
zij tot stand. Het Katholicisme, dat door de her
vorming een gevoelige knak had gekregen, poogde 
zijn vroegere macht te herwinnen, en de stichting der 
Jesuïeten-orde was daarvan het gevolg. De Jesuïeten, 
menschenkenners bij uitnemendheid, begrepen dat de 
kerk aan de geloovigen den meest mogelijken luister 
vertoonen moest, en zij ontzagen dan ook geen kosten, 
om hunne kerkgebouwen zoo prompeus mogelijk te 
maken. Niet slechts moest de architectuur alle mid
delen in het werk stellen om het effect te verhoogen, 
en koepels, gedraaide zuilen en gebogen lijsten maken, 
maar ook de schilderkunst en de beeldhouwkunst 
moesten, door het afbeelden van heiligen in extase, 
het hare tot de pracht van het inwendige bijbrengen. 
Zoo ontstonden vele schilderwerken van Tintoretto, 
Guido Reni , Rubens en Pozzo, en beeldhouwwerken 
van Borromini, Bernini en Duquesnoy. 

Toch werden ook in de Barok-periode vele kunst
werken vervaardigd, die in geen verband tot de 
architectuur stonden. Reeds vroeger merken wij dit 
in Italië op, doch het waren vooral Nederlandsche 
schilders, die geheel zelfstandig werkzaam waren. De 
zin tot naturalisme gaf daar als van zelf aanleiding 
toe; ook het Protestantisme werkte als een machtige 
factor. Kerken te versieren waren er niet meer, want 
de volgelingen van Calvijn hadden een afschuw van 
al wat nog aan het vroegere „papisme" herinnerde. 
De kunst werd dus in de Nederlanden uitsluitend bur
gerlijk en bepaalde zich tot het schilderen van por
tretten of voorstellingen uit het dagelijksch leven, 
waarvoor geen eigenaardige architectonische omlijs
ting noodig was. Het waren echter niet alleen de 
kunstenaars uit de Nederlanden, die dus hun vak 
„au und ftir sic//" beoefenden, ook de meesters, die 
de voortbrengselen der Barok-periode in Vlaanderen, 
Frankrijk of Italië met beitel of penseel hielpen ver
sieren , vervaardigden daarenboven menig beeld of 
schilderij als zelfstandige kunstenaars. Men denke b. v. 
aan de portretten van Rubens of zijn tijdgenooten. 

De Baroktijd ging langzamerhand in de Rococo-periode 
^yer en het verband der kunsten werd al losser en los-
jSjCjf,, De woeste krullen, in de bouwkunst aangewend, 
jrjoqjiten den beeldhouwer nog werk geven, hier en 
d^ir n.jnocht een schilder, was het dan ook niet een 

'jfóf . .flerstje, nog tot het vullen van een paneel of zol-
wC&Bi i C T r f i e P e n worden, meestal wist de architectuur Wfla'aroattb n e l P e n - Eindelijk, toen men in het laatst 
.dgr/^\] l^- . ,eeuw in dorre, kleurlooze classiciteit een 
tegengjij.^o^hjt .fogen de buitensporigheden van de Ro-
.cip^ypeirjo^iyhajiden de zusterkunsten aan de versiering 
.d^ j i^VjX^r l ien i jgeen deel meer. 

( l rgpfl.-ülee£ feeH, o>c>k jn de eerste helft der negentiende 

eeuw. Vlakheid en kleurloosheid werden toen als 
kenmerken van architectonisch schoon beschouwd, en 
het duurde tot omstreeks 1870 eer men weer begreep, 
dat plastische versiering cn kleur bij een gebouw on
misbaar zijn. Vooral door de ijverige studie der Ita
liaansche Renaissance werd die gelukkige ommekeer 
verkregen en het waren vooral de Duitschers, die hier 
de baanbrekers waren. 

Ons vaderland kwam, als meestal, achteraan, doch 
dank zij de ijverige pogingen der jongere architecten , 
krijgt men ook ten onzent langzamerhand weer het 
besef, dat de kunsten samen behooren te gaan. De 
beeldhouwkunst begint weer te herleven en sierde 
reeds menig bouwwerk met haar producten, en ook 
de schilderkunst blijft niet achter, waar hetdc versiering 
van gebouwen geldt. Weldra zullen wij, naar we hopen, 
de vruchten plukken van het zaad, op de kunstnijver
heidsscholen uitgestrooid, en, naar het zich laat aanzien, 
zullen die vruchten wel aan de verwachting beantwoorden. 

Toone nu het publiek, dat het deze pogingen inde 
hand wil werken, en weldra zal het verband der kun
sten ook ten onzent inniger zijn dan ooit te voren , tot 
eer van het land, tot winst voor de kunst in het algemeen. 

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

Nieuwsgierig naar den uitslag der prijsvraag, waar
van dezer dagen de bladen melding maakten, begaven 
wij ons heden naar het gebouw van den Werkmans
bond , alwaar de plans tentoongesteld zijn. 

Groot was echter de teleurstelling; hetgeen er te 
zien was bepaalde zich hoofdzakelijk tot eenige proeven 
van de smaakloos eentonige bouwwijze, welke in onze 
nieuwe stadsgedeelten den schepter zwaait. Het eerst-
bekroonde ontwerp het Westen was nog wel het meest 
met die qualiteitcn behept. Hoe iemand het geduld 
en den moed vindt om een vel papier van een meter 
lengte met honderden vierkantjes van juist denzelfden 
vorm en dezelfde grootte te vullen en hieraan dan den 
naam van gevel schenkt, is ons onverklaarbaar. 

Daar het hier een tachtigtal huizen geldt, waardoor 
drie nieuwe straten gevormd zullen worden, belooft ' 
dit plan bij uitvoering alles te zullen overtreffen , wat 
in de nieuwe stadsgedeelten aan wansmaak en eento
nigheid te vinden is; ook de indeeling van het onre
gelmatige bouwterrein gaf blijken van geringe bouw
kunstige ontwikkeling bij den ontwerper. 

Het plan Je Mciinticndrai is goed van indeeling en 
de gevels toonen bij allen eenvoud, veel afwisseling. 

Het derde plan Eigen kunst is eigen leven, hoewel 
zwak van conceptie, gaf blijken, dat de ontwerper door
drongen was van dc noodzakelijkheid tot het brengen 
van afwisseling in de groote massa gebouwen; de ont
werper heeft zich veel moeite getroost en zijn plan ver
diende o. i . meer waardeering dan het eerstbekroonde. 
De beide overige ontwerpen waren van te luttel betee-
kenis dan dat ze stof tot eenige opmerking zouden ge
geven hebben. 

De plans bleken beoordeeld te zijn door het Bestuur 
zelf. A l s men nagaat, dat hierin alle elementen verte
genwoordigd zijn behalve alleen de bouwkunst, zal nie
mand over dergelijk resultaat verwonderd zijn. 

Vreemd is het echter, dat het Bestuur niet tot een 
publieke prijsvraag besloten heeft; de prijzen waren 
toch niet onvoldoende en, zoo het zich van bevoegde 
beoordeelaars had laten voorlichten, ware er allicht iets 
beters gekomen dan het nu bekroonde onding. Waarom 
heeft men niet het veel hooger staande ontwerp Je 
Maintiendrai gekozen ? 

Bij uitvoering waren dan zoowel de eischen der practijk 
als die der esthetica bevredigd geworden. R. 

(A. et A . ) § 1 9 0 ( A R T . 32) E N § 3 3 5 ( A R T . 58) 
D E R A L G E M E E N E V O O R S C H R I F T E N . 

Dat de tuinbouw in veel gevallen in onmiddellijk 
contact met de bouwkunde komt, zal niemand ont
kennen , en het gebeurt menigmaal, dat bouwkundigen 
tevens belast worden met de regeling van- of met het 
toezicht op zaken, die meer tot den werkkring van 
een tuinbouwkundige behooren. 

Zoo staan de beplantingen langs rijks-, gemeente
polderwegen enz. veelal onder toezicht van ingenieurs 
of opzichters van den Waterstaat of andere bouwkundi
gen, van wie men niet verwachten mag, dat zij volko
men op de hoogte zijn van de eischen eener beplanting. 
Staan zij dus voor een feit, dan trachten zij zich te 
dekken door de alles voorziende Algemeene Voorschrif
ten, die voor dergelijke gevallen raad schaffen en in 
een paar artikelen aangeven, wat de Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid in zulke gevallen 
eischt. 

Maar zijn de voorschriften daaromtrent wel juist en 
kunnen zij door onbevoegden niet verkeerd uitgelegd 
of toegepast worden, zonder nog te denken, dat zij 
sterke wapenen zijn in handen van minder humane 
directiën ? 

Deze vragen hielden mij vaak bezig, en telkens kwam 
ik tot de conclusie , dat wanneer, zooals helaas te dik
wijls gebeurt, de letter en niet de geest van de wet 
gevolgd wordt, het dikwijls ondoenlijk is aan alle 
eischen eener goede beplanting te voldoen, met de hoop 
op goede uitkomsten. 

In artikel 32 Beplantingen leest men bijv. onder § 190 
tijdsbepaling: „De beplanting geschiedt voor loofhout 
tusschen 1 November en 10 December of 15 Februari 
en 10 April. 

Hier wordt geen rekening gehouden met ons wissel
vallig klimaat. Hoe vaak gebeurt het niet, dat de 
vorst reeds vroeg invalt of sneeuw den grond bedekt 
gedurende den plantingstijd van I November tot 10 
December, terwijl het tijdvak van 10 December tot 
15 Februari vaak eene uitmuntende gelegenheid aan
biedt het werk te verrichten. Uitdrukkelijk wordt in 
de laatste alinea verboden in dit tijdvak te rooien of 
te planten. Daarbij komt nog een tweede euvel. 

De voorjaarsplanting, 15 Februari tot 10 Apr i l , mag 
voor lage gronden geschikt wezen, voor hooge, droge 
gronden is zij dikwijls zeer ongeschikt. In ons klimaat 
heeft men in 't voorjaar meestal te kampen met uit
drogende noordelijke en oostelijke winden, zoo uiterst 
nadeelig voor late beplantingen op hooge gronden, en 
de boomen, langs wegen en dijken geplant, verkeeren 
daardoor reeds in geen al te beste positie. Hoe eerder 
de boomen geplant zijn hoe beter. Kon door deze of 
gene reden de planting niet in November of begin 
December plaatshebben, dan moet zij zoo spoedig 
mogelijk geschieden en niet gewacht worden tot Fe
bruari, Maart of Apr i l . 

Nu zal men tegenwerpen, dat de uitbesteders, 't zij 
Rijks-, Gemeente-, Polder-of andere besturen , of parti
culieren de A . V . naar eigen inzichten kunnen wijzigen 
of in den loop van 't werk aan den aannemer toe
staan in besloten tijd te planten. Zeer waar, maar 
hoevele directiën zijn er niet, die aan de A . V . vast
houden als aan een evangelie of een onfeilbare wet, 
die stipt naar de letter moet worden nageleefd, en 
waarvan men geen haarbreed durft afwijken, uit vrees 
voor moeilijkheden. 

Wat het naaldhout aangaat, het hiervoor gekozen . 
"Jdstip (15 October tot 10 December en 15 Maart tot | 
1 0 April) is in de meeste gevallen bepaald slecht. 

Het beste tijdstip voor de verplanting van dergelijke 
gewassen is bij den aanvang van den groei in 't voor- I 

jaar of bij de ontwikkeling van het etgroen (vcrtd'Aoüt 
der Franschen), dat is , in den nazomer. Naaldboomen ('), 
in dien tijd geplant, geven altijd betere uitkomsten dan 
die, welke even voor of gedurende den winter geplant 
zijn. Hebben loofboomen in 't vroege voorjaar al veel 
te kampen met droge winden, de naaldboomen nog 
meer; van daar , dat voor deze eene vroege herfst-
planting, begin Augustus tot einde September of zelfs nog 
begin October, ten zeerste aan te raden is. De boomen 
zijn dan nog in den groei cn voordat de winter begint, 
hebben zij nieuwe wortels gemaakt, zijn vastgegroeid, 
en kunnen alsdan beter de nadeelige invloeden van 
het gure jaargetijde doorstaan. Doen er zich gevallen 
voor, waarin dit onmogelijk is, dan is de beplanting 
in de lente aan te bevelen , wanneer, zooals ik reeds 
gezegd heb, de boomen beginnen te herleven. 

Deze planttijd biedt buitendien nog voordeelen aan. 
Wanneer men , zooals in Gelderland veel geschiedt, een 

j gemengde beplanting maakt, d. i . van naaldboomen en 
I loofboomen, dan kan men reeds vroeg beginnen met 
1 de eersten om later te vervolgen met de anderen. 

Naaldboomen met afvallend blad , zooals de lorken
boom (Larix Europaeus) moeten als loofboomen, be
handeld worden. 

Voor Abies- en Pinus-soorten is het beter dc beplan-
1 ting te doen in den nazomer en begin van den herfst 
j (Augustus—October), omdat voor eene eenigszins om-
I vangrijke beplanting het voorjaarstijdperk voor deze 
j te kort is, daar men de in ontwikkeling zijnde planten 

niet kan verzenden , zonder gevaar te loopen de teedere 
en licht breekbare jonge topscheuten te verliezen. 

0 o k § 335 Reeft reden tot nadenken en wel wat 
betreft de maat voor de heesters. 

't Is natuurlijk wenschelijk eene maat te kiezen, 
waarvan men verwachten kan gemakkelijk een groot 
aantal heesters te kunnen verkrijgen. 

Om voor eiken, iepen en beuken dezelfde afmeting 
te nemen, is echter niet zeer juist. Van deze drie 
soorten slaat de iep het gemakkelijkst aan, dan de 
eik, terwijl de beuk een zeer lastige klant is. Kan men 
iepen van elke afmeting of eiken ouderdom met het 
beste succes verplanten, geenszins is dit het geval 
met beuken; men moet, om een goeden uitslag te 
verkrijgen, niet te zware heesters nemen, want de 
ondervinding heeft geleerd, dat jonge, krachtige beu
kenheesters de beste uitkomsten geven. 

Is een beukenheester van 16 c M . omtrek nog niet 
zwaar te noemen, voor eene uitgebreide beplanting 
is deze maat te hoog en zullen heesters van 12 a 13 
c M . omtrek veel beter voldoen en veel beter uitkom
sten geven. Een jonge krachtige heester haalt spoedig 
een oudere i n , daar deze vaak een paar jaar staan te 
twijfelen eer zij doorschieten. 

Veel hangt ook af, vanwaar de heesters komen en 
waar zij weder geplant worden. Zijn zij op klei gekweekt 
en worden zij dan op zand geplant, dan is de uitslag 
twijfelachtig. Beter gaat het van zand op zand enz. 

Het meerendeel der jonge boomen van zoogenaamde 
grove soorten worden op de kweekerij zelden ver
poot en blijven dikwijls een jaar of wat op dezelfde 
plaats. Op kleigronden verkrijgen zij alsdan weinige 
doch dikke wortels met weinig haarwortels , wat bij 
eventueele verplanting zeer slecht is. De boomen zien 
er verleidelijk uit, zijn krachtig van groei en de stam 
is blank als zilver, wat zij te danken hebben aan den 
voedzamen grond. 

Komen zij nu onder slechtere conditiën , waaronder 
men wegen en dijken veilig rekenen kan, dan voelen 

<') Tot naaldboomen o f k egeldragende boomen (Coniferea) behooren 
ook thujas , Lupressen, Juniperus en dergelijken. 
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zij , zoo zij blijven leven, nog langen tijd den sterken 
overgang. Zijn het nu jonge, niet te zware heesters, 
dan zijn de vooruitzichten beter, de wortels zijn min
der zwaar en zullen zich spoediger met haarwortels 
bezetten. 

Boomen, op zandigen grond gekweekt, hebben over 
't algemeen beter wortelgestel. 

Een raad, die bij dc planting van naaldboomen 
met kluit niet over het hoofd mag gezien worden, is, 
wanneer deze boomen op veenachtigen grond gekweekt 
zijn, de kluiten dezer boomen wat te breken, vóór 
men ze aanvult; vooral is dit noodig, wanneer de nieuwe 
standplaats droog van aard is. De omringende droge 
grond absorbeert het vocht, dat in de kluit is, deze 
droogt uit, verhardt, en dientengevolge sterft de plant. 
Verbreekt men eenigszins de kluit, dan wordt de om
ringende grond vermengd met den grond van de kluit, 
zoodat men een trapsgewijze overgang verkrijgt, het
geen verhindert, dat de kluit afgescheiden blijft, wat 

Het bovenstaande resumeerende, zou ik wenschen, dat 
§ 190 gewijzigd werd in dier voege, dat de plantings-
tijd voor loofboomen gesteld werd van I November 
tot 10 Apri l , waarbij de bepaling moet blijven, dat niet 
tijdens vorst geplant mag worden, en dit evenmin 
mag geschieden als er sneeuw ligt, want boomen 
aanvullen met grond, waarin sneeuw vermengd is, 
is schadelijker dan met grond, waarin nog vorst zit. 

De plantingstijd voor naaldboomen zou ik ver
vangen willen zien door dien van 1 Apr i l tot 1 Juni 
(natuurlijk ongeveer, want dit hangt van omstandig
heden af) en van I Augustus tot 1 o October en vooral 
niet later. 

Wanneer een en ander strekken kan de aandacht 
van belangstellenden te trekken , om daardoor de minder 
juiste bepalingen der Algemeene Voorschriften niet al 
te slaafsch te volgen, kunnen veel moeilijkheden voor
komen worden, hetgeen steller dezes beoogde. 

LEONARD A . SPRINGER, 
Tuinarchitect. 

P R I J S V R A G E N . 
D O M H O U W ' T E M I L A A N . 

Tot aanvulling van het bericht omtrent de interna
tionale prijsvraag voor den Dombouw te Milaan, op
genomen in het nommer van 10 A p r i l j . l . , bladz. 123, 
dient, dat eene speciale commissie uit de Koninklijke 
Academie van Schoone Kunsten, in overleg met de 
Administratie van den Dombouw , het programma heeft 
vastgesteld voor de verbouwing van de facade aan ge
noemden Dom. Dit programma, met Fransche en Duit-
sche vertaling, is thans — onder goedkeuring van den 
Minister van Openbaar onderwijs in Italië — in het 
licht verschenen. 

Heercn architecten, die van genoemd programma, 
met de zes daarbij behoorende tcekeningen ter toelich
ting , wenschen kennis te nemen , wordt de gelegen
heid daartoe aangeboden aan de Rijks-Academie van 
Beeldende Kunsten, Stadhouderskade 86, te Amster
dam , en wel van Dinsdag 18 tot en met Zaterdag 
22 Mei e. k. , des namiddags tusschen I en 4 uren. 

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

A i D E E L I N G A R N H E M . 

Vergadering van 5 Mei 1886. 
Na lezing der notulen van de voorgaande vergade

ring, die gcene aanleiding tot bemerkingen gaven, 
werd de verdere behandeling van het ontwerp der 
bouwverordening aan de orde gesteld; bij elk artikel 

werd het preadvies van het Bestuur ter kennis van de 
leden gebracht. 

Tijdens de behandeling van dit onderwerp ontving 
de Voorzitter een schrijven van den heer M . A . van 
Wadenoijcn, kennisgevende van zijne benoeming tot 
ambtenaar op het bureau voor Rijksgebouwen te 
's-Gravenhage, tengevolge waarvan hij zich genoopt 
ziet ontslag als lid van het Bestuur te nemen en de 
betrekking als Vice-voorzitter neer te leggen. Deze 
kennisgeving ging vergezeld van de beste wenschen 
voor den verderen bloei der Afdeeling. 

De heer Boerbooms bracht hulde aan den ijver, 
waarmede de heer Van Wadenoijen steeds de belangen 
der Afdeeling ondersteunde, herdacht daarbij den kun-
digen en trouwen vriend, die ons gaat verlaten, en 
eindigde met hem het beste toe te wenschen bij de 
aanvaarding van de nieuwe betrekking. De Vergade
ring gaf blijken met het gesprokene ten volle in te 
stemmen en de Voorzitter sloot daarop de laatste bij
eenkomst van dit seizoen, den leden een „tot weder-
ziens" toeroepende. 

V E R E E N I G I N G 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 T E G R O N I N G E N . 

Deze Vereeniging hield Zaterdag 1 Mei hare gewone 
maandelijksche vergadering in het café Huizinga. Nadat 
de notulen van de vorige vergadering gelezen en goed
gekeurd waren, deelde de Voorzitter mede, dat ge
durende de kermis geen leesavond zal worden gehouden. 

Omtrent de door het Bestuur voorgestelde wetswijzi
gingen werd besloten, ze in de leeszaal ter inzage der 
leden te leggen en in eene volgende vergadering te 
behandelen. 

Bij stemming werd besloten de beoordeeling voor 
de uitgeschreven prijsvraag op te dragen aan eene vreemde 
commissie en het Bestuur der Vereeniging B o i u v k u n s t 
en V r i e n d s c h a p te Rotterdam uit te noodigen drie 
leden uit zijn midden voor genoemd doel aantcwijzen. 

Na bezichtiging der tcekeningen voor de te bouwen 
R K . kerk, maakte de heer Jager eenige opmerkingen 
omtrent de voorgenomen tentoonstelling, het houden van 
lezingen en het leveren van bijdragen op de maandelijk
sche vergaderingen. Het eerste punt werd in eene beslo • 
ten vergadering behandeld en wat het tweede aangaat, 
werd , op voorstel van den heer Joan Nieuwcnhuis, be
sloten eene commissie te benoemen, die er voor waakt 
dat in elke maandvergadering door een der leden eene 
voordracht gehouden wordt. Tot leden dier commissie 
werden benoemd de heercn Nieuwcnhuis, Jager en Ros. 

K U R K S T K E N . 
In Dc Opmerker van 7 Maart 1885 vestigden wij de 

aandacht der lezers op een materiaal, dat onder boven-
staanden naam door dc hecren E . en P. Rottsicper in 
den handel gebracht wordt. Volgens de getuigenissen 
van verschillende buitenlandsche vakbladen beantwoordt 
deze bouwstof volkomen aan het doel, dat men zich er 
van voorstelt. Zij leent zich ook uitstekend tot het 
opvullen van holle muren , heeft eene verbazende licht
heid, laat het geluid slecht door en isoleert in de 
hoogste mate met betrekking tot warmte en vocht. 
Moest men tot heden op het getuigenis van buitenlandsche 
vakbladen afgaan, thans ligt voor ons eene verklaring 
van eene Nederlandsche firma, die de kurkplaten ge
bruikt heeft om plafonds op te vullen, ten einde het 
doordringen van het geluid te beletten. Genoemde firma 
spreekt met lof van het bouwmateriaal en verklaart, 
dat het volkomen aan het doel beantwoordt. Wij 
houden ons voor meerdere mededeelingen omtrent de 
toepassing aanbevolen. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 

Over nieuwere beeldhouwkunst, vooral in 
Nederland, door Prof. J.JA. Alberdingk Thijm. 
Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar. 

Professor J . A . Alberdingk Thijm schreef in het 
weekblad Lelie- en Rozeknoppen een en ander over 
Nederlandsche Beeldhouwkunst en, dank zij de mede
werking van thans levende beeldhouwers, konden 
daarbij eenige biographische bijzonderheden worden 
opgetcekend, die van belang voor onze kunstgeschie
denis zijn. De artikels uit het genoemde weekblad 
zijn nu onder bovenstaanden titel tot een geheel ge
bracht , waardoor de verspreiding in ruimer kring 
wordt bevorderd. Wij vestigen de aandacht der bouw
kunstenaars op deze belangrijke brochure. 

De toekomst van Nederland als Handels-
staat, door A . Huct, civiel ingenieur. — Nijme
gen , H . C . A . Thiemc. 

Verschillende artikelen van den heer A . Huet, 
leeraar aan de Polytechnische school te Delft, achter
eenvolgens in het Handelsblad opgenomen, zijn onder 
bovenstaanden titel in eene afzonderlijke verzameling 
uitgegeven. Eene kaart op de schaal van 1 a 40,000 
is daarbij gevoegd tot verduidelijking van het ontwerp 
tot verbinding van Amsterdam met den Bovenrijn. 

Te menuisier modeleur mecanicien par A . 
Guettier, ingénieur civil — .Bernard & Co. Paris. 

De reusachtige uitvindingen dezer eeuw hebben op 
bijna elk gebied van fabrieks- en handwerksnijverheid 
groote veranderingen teweeg gebracht, en in het ge
bruik van hout is eene groote omwenteling waar te 
nemen. Het bouwen van fraaie houten zeekasteelen, 
het samenstellen van groote houten bruggen en bekap
pingen , in één woord, het maken van alle grootsche 
houtconstructiën , waarop de werkman van weleer terecht 
zoo trotsch was, behoort tot het verleden; metaal- en 
meer bijzonder ijzerconstructie zijn daarvoor in de 
plaats getreden. De houtsnijkunst, eeuwen lang de roem 
en de trots der vaderen, is door het gietwerk overvleu
geld en bijna te niet gegaan. Zelfs in den gewonen 
huisbouw en in het meubelvak is het hout gedeeltelijk 
door het ijzer verdrongen. 

Het hout heeft, in figuurlijken zin gesproken, geen 
reden, zich over dc gevolgen van de uitvinding der 
stoomkracht te verheugen. Zeker heeft het hout ook 
groote verplichtingen aan de hooge vlucht, die werk
tuigkunde en machinebouw genomen hebben, maar uit 
den aard der zaak zal de balans steeds in het nadeel 
neerslaan. 

Het hout speelt een groote rol in een der onderdeden 
van de ijzeren samenstellingen en met name in de 
gieterij. De modelmakerij, die gewichtige tak van 
houtbewerking, is bepaald door de uitbreiding der me
chanica in 't leven geroepen; door dc modellen moet 
de mechanicus zijne uitvindingen en gedachten tot 
practische uitvoering brengen en hierdoor laat zich 
verklaren dat een goed modelmaker betrekkelijk veel 
kennis behoort te hebben; practische vaardigheid der 
handen moet zich aan een goed voorstellingsvermogen 
paren. In 't algemeen wordt in de verschillende hand
leidingen voor beoefenaars der houtbewerking weinig 
of niet over het werktuigkundig modelmaken gesproken, 
reden waarom op het bovenaangehaalde werk met wel
gevallen gewezen wordt; daarin wordt op practische 
grondige wijze het modelmaken in den geheelen om

vang behandeld en opgehelderd door nauwkeurig ge-
teekende figuren. In de beide eerste gedeelten van 
het werk wordt het hout en de inrichting van de werk
plaats van den modelmaker besproken en , hoewel daarin 
veel voorkomt, dat in andere werken over bouwkunde 
of kennis van bouwmaterialen is opgenomen , verdie
nen de mededeelingen omtrent de nieuwste machines 
tot houtbewerking, de uiterst nauwkeurige opgaven 
betreffende soortgelijk gewicht, enz. onze aandacht. Wij 
wijzen o. a. op de opgaven , waaruit blijkt, dat de zachte 
houtsoorten spoediger dan de hardere het overtollig 
watergehalte verliezen , en dat het meerendeel der hout
soorten binnen het jaar, bij gewone droging in de lucht, 
den vereischten graad van droogheid verkregen hebben. 

Het derde gedeelte van Guettier's werk behandelt 
de eigenlijke modelmakerij en is de kern der hand
leiding. Het construeeren der modellen, de bijzonder
en eigenaardigheden, voortvloeiende uit de verschil
lende wijzen van vormen cn gieten, waarmede de 
modelmaker rekening moet houden, wordt klaar en 
duidelijk uitgelegd; het leert ons, dat een bekwaam 
timmerman nog volstrekt geen goed modelmaker is , 
en dat een degelijk modelmaker goed timmerman 
moet zijn. 

Het vierde gedeelte van het boek bevat verschillende 
détails betreffende de fabrikage enz. A l s voorbeeld' 
volgt hieronder de tabel, aangevende de verhouding 
tusschen het gewicht van een model en dat van het 
daarnaar gegoten stuk. 

Door de veranderlijkheid van het hout, de invloed 
der wijze van vormen en gieten, de meerdere of min
dere handigheid van den gieter enz., is het onmogelijk 
wiskundig zekere cijfers te geven. De onderstaande 
hebben den grootst bereikbaren graad van nauwkeu
righeid: 
soortgelijk gew. stof waaruit het metalen voor degietin [ gebruikt 
van het gebruikte model vervaar brons. droge hout. digd is. ijzer. staal. brons. 

0.797 eikenbom 9 - 9.5 10 .i 10,5 
0,566 dennenhout •3.5 - '3.9 - 16 a 16,5 
0.760 beuk.- en esschenhout °'5. — 10,0 — 11 :i 11.5 
0,665 peren en Appelenhout 10,8 — 11.6 '3 * '3.5 
0.495 tin denhout •44 — '5.5 — '7 * '7.5 
o,545 populierenhuut '3 — '4.3 16 • 16,5 
0.700 notenhout 104 — 11,2 — 12 a 12,5 
0,900 
1,18 

palmhout 8 
6,10 

— 9.2 9.3 * 9.5 0,900 
1,18 pleister (gips) 

8 
6,10 6,4 7.4 

•.55 vormklei 4.7 - 5 - 5-5 

B I N N E N L A N D S C M E B E R I C H T E N 
' S - G R A V F . N H A C . K . Pij beschikking van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken, van 3 Mei 1S86, is bepaald, dat de 
Commissie, belast met het afnemen der examens l i volgens 
art. 60 cn C volgens artt. 61—65 der genoemde wet, voor het 
jaar 1886 zitting zal houden to Delft; 

en zijn benoemd tot lid en Voorzitter dier Commissie: J. F. \ V . 
Conrad, inspecteur van den Waterstaat, te 'sGravenhage; 

tot leden: 
E. Gugel, N . H . Henket. Mr. 11. H. Pekelharing. Dr. H. Hehrens, 

C. M . -Schols, J, A . Snijders G. Izn., H. A. Ravenek, Dr. G. j . 
Legebcke, 1'. van der Burg, Dr. C. A. Scheltema, Dr. S. 
Hoogewerff, hoogleeraren aan de Polytechnische school; 

A. M . K. W. Ilaron van Ittersum. hoofdingenieur van den 
Waterstaat, te 's-Hertogenbosch j 

A. J. H . Ileeloo, hoofdingenieur-adviseur voor scheepsbouw, 
te 's-Gravenhage; 

L. C. P. W. Visser, hoofdingenieur der marine, te Amsterdam; 
A . C. Broekmam, eerstaanwezend ingenieur bij den aanleg 

van Staatsspoorwegen, te 's-Hertogenbosch; 
B. Hoogenboom, ingenieur van den waterstaat, te Hoorn; 
F . Ph. J. Mahieu, ingenieur voor het stoomwezen der 

spoorwegdiensten, te 's-Gravenhage; 
A. Huet, Dr. L. C. Levoir, A. Le Comte, J. A. van der 

Kloes, leeraren aan de Polytechnische school. 
— Het Bestuur van de Afdeeling 's-Gravenhage der Maat

schappij tot Bevordering van Bouwkunst beeft de welwil
lendheid belanghebbenden in de gelegenheid te stellen tot 
bezichtiging der antwoorden, ingekomen op de prijsvraag voor 
een gedenkteeken op het graf van wijlen den architect H . 1'. 
Vogel. Daartoe zal op Dinsdag, Woensdag, Donderdag en 
Vrijdag, den 11—14 Mei e. k., dagelijks van des voormiddagï 
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10 tot des namiddags 4 oren, gelegenheid gegeven worden in 
het gebouw naast de Teekenacademie aldaar. 

— Ter kennis van belanghebbenden wordt door den Min. 
van W . , H. en N . gebracht, dat er gelegenheid bestaat tot 
plaatsing van een tijdelijk ambtenaar bij den algemeenen 
dienst van den Waterstaat te 's-Gravenhage, aanvankelijk op 
eene jaarlijksche bezoldiging van ƒ 6 0 0 , welke tot f 1400 kan 
klimmen; en dat zij, die voor deze betrekking in aanmerking 
wenschen te komen, zich behooren aan te melden bij den 
ingenieur voor den algemeenen dienst van waterstaat (Van 
Speykstraat N°. 20, te 's Gravenhage), schriftelijk vóór 28 Mei 
a. s. of in persoon op 28 en 29 Mei e. k., van 2 tot 4 uren. 

( A . er A . ) A M S T E R D A M . Wij waren in de gelegen
heid de herbouwde magazijnen van den heer Etienne 
Delaunoy, antiquaar, Kalverstraat N " . 172, te bezich
tigen. Het geheel, ontworpen in Hollandsche Renaissance 
uit het tijdperk der 1711 eeuw, maakt, zoowel uit-als 
inwendig, een hoogst aangenamen indruk. De winkelpui 
van eikenhout is met fraai gesneden paneelvullingen, 
bevattende de koppen van Rembrandt, Vredeman de 
Vriese , Quellinus, Van Vianen en P. Crabeth , alsmede 
met karakteristieke smeedwerken , enz. versierd. 

Het interieur, bestaande uit een suite van twee 
salons, galerij en achtervertrek, maakt door de toepas
sing van sierlijke eikenhouten betimmeringen en plafond
schilderingen , de aanwending van beschilderde glazen 
en de rijke stoffeering met antieke meubelen, gaskronen 
.zen enz., een zeer artistieken indruk, die den ontwerper, 
den architect Eduard Cuypers alhier, alle eer aandoet. 

De beeldhouwwerken zijn vervaardigd in de ateliers 
van de bekende firma Van den Bossche en Crevels 
alhier; de plafondbeschilderingen door den heer L . 
Visser, decorateur, leeraar aan de Teekenschool voor 
kunstambachten; de gesmeed-ijzeren voorwerpen door 
den heer Prosper Schryvers te Brussel; de beschilderde 

glazen door den heer Fontainas te Brussel en Hawinckels 
te Swalmen; de betimmeringen door de firma Jansen 
& Zn . , terwijl de firma Mulder en Sariemijn als aan
nemers voor den bouw optraden. 

Wij raden onzen collega's een bezoek ten zeerste 
aan ; gelegenheid hiertoe bestaat Zondag van 12—4 uren. 

(A. et A.) A M S T E R D A M . De tentoonstelling in het Oudeman
nenhuis van afbeeldingen van werken van Nederlandsche 
architecten, bestemd om te worden gezonden naar de jubileums-
kunsttentoonstelling der Academie te Herlijn, is Donderdag 
11. gesloten. De Commissie, met de organisatie belast, mocht 
de voldoening van een zeer druk bezoek smaken. Het Dagelijksch 
Bestuur van Amsterdam, dat behalve andere autoriteiten de 
tentoonstelling met een bezoek vereerde, betuigde in de vleiendste 
bewoordingen ingenomenheid inet de inzending en wenschte 
de Commissie een goed succes te Berlijn. Zoowel de inzending 
der ontwerpen als het arrangement zullen zeker bij onze 
oostelijke naburen een goeden indruk van de werken hunner 
collega's in Nederland geven. 

L E I D E N . Tot ingenieur aan de Kon. Nederl. Grofsme'.erij al
hier is benoemd de heer F. Couwenberg. 

D E V E N T E R . Bij het Gemeentebestuur zijn ingekomen twee 
aanvragen om concessie voor den aanleg en de exploitatie van 
een drinkwaterleiding. Dc zaak is in handen eener commissie 
gesteld, om te advisceren of de gemeente een drinkwaterleiding 
zal maken in eigen beheer, dan of zij het aanleggen en de 
exploitatie aan anderen zal overlaten. 

Met recht kan men beweren, dat de aanleg van waterleidin
gen het onderwerp van den dag is en het wekt bevreemding, 
dat in enkele gemeenten nog stemmen opgaan om eigen exploi
tatie te ontraden. De omstandigheid, dat de Gemeente de 
grootste hoeveelheid water gebruikt, als zij aan de eischen 
der openbare gezondheid wil voldoen en dat over de bepaling 
van de verbruikte hoeveelheid en de uitlegging van een contract 
tal van moeilijkheden kunnen ontstaan, leidt ertoe om de zaak 
niet aan een of anderen concessionaris op te dragen, temeer 
nu de ondervinding geleerd heeft. dat zulk eene onderneming 
spoedig rentegevend wordt. 

D E I . F T . Janus van Haren, meester
knecht aan de gerenommeerde aardewerk
fabriek >d)e I'orceleyne fles" van den heer 
Joost Thooft en Labouchère, herdacht dezer 
dagen den dag waarop hij, 50 jaren ge
leden, op die fabriek in dienst kwam. 
Directeuren boden hem als souvenir een 
gouden horloge aan. Van de heeren A. le 
Comte, artistiek-adviseur en G. Offermans, 
chef van het atelier aan die fabriek, ont
ving hij een gouden horlogeketting. Zijn 
kameraden schonken hem een fraaie mar
meren pendule met beeldjes. 

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

koninklijk)' Nederlandsche 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag den 18 " Mei 1886, des namid

dags ten 2 ure, zal, ten kantore der Maat-
schappjj te Apeldoorn worden aanbesteed: 

1 {.-!-! <K TM", l f » . 
H e t maken van een Hoofdgebouw 

op het station „ H e t L o o " met 
bijbehoorendo werken . 
(Bedrag der begroot ing / 35000.) 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving, volgens !j SS van het bestek. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter 
inzage ten kantore der Maatschappij te Apel

doorn en zjjn aldaar tegen betaling van ƒ 2 . -
per stel te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Hoofdingenieur-Directeur K. H. VAN BBE-
DERODE en den Heer Sectie-Ingenieur C. 
A. BESIER, beiden te Apeldoorn. 

Aanwjjzing op het terrein zal worden ge
daan op Dinsdag 11 Mei des namiddags ten 

uur. 
De Commissie van Heiteer. 

A l . M E N U M . Den heer T. R. Posthuma, 
opzichter bij het waterschap der «Vijf 
deelen Zeedijken Buitendijks" vielen den 
eersten dezer maand vele bewijzen van 
belangstelling en waardeering ten deel bij 
het herdenken van den dag, waarop hij 
vóór 50 jaren deze betrekking aanvaardde. 

BENOEMINGEN. 
De heer M . A . van Wadenoijen, archi

tect bij den aanleg van Staatsspoorwegen, 
is benoemd tot hoofdopzichter bij de Rijks
gebouwen voor onderwijs enz., te 's-Gra
venhage. 

Aanbieding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

'S-HERTOnENIIUSC/l. zullen op Donderdag 
13 Mei 1886, voormiddag Itl ure ten Raad-
huize aldaar bjj enkele inschrjjving 

A A N B E S T E D E N : 
H e t maken van eene Los - en L a a d 

plaats van V e e , aan het noord
westelijk einde van den noord
oostelijken of rechter kanaaldi jk 
der Zu idwi l l emsvaar t . 

Het bestek en de teekening liggen ter in
zage op het Raadhuis te 's-llertogenhoseh en 
zjjn deze te verkrjjgen bjj den Gemeente-
Architect .1. M. NABBE aldaar tegen be
taling van / 1.00. 

Aanwjjzing in loco zal plaats hebben op 
Maandag 10 Mei e. k. voormiddag 11 ure. 

De inschrjjvingsbiljetten moeten vóór.') ure 
des namiddags van den dag dien Ier aan
besteding voorafgaande in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zjjn. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Ge
meente-Architect voornoemd. 

's-llertogmbosch, 2'.) April 1886. 
Burgemeester en Wethouders voorn., 

v. 11. DOES DE WILLEHOIS, 
liurt/emeesler. 

J . N . G. SASSEN, 
Secretaris. 

M i n i s t e r i e v a n W a t e r s t a a t , H a n d e l e n 
N i j v e r h e i d . 

P O S T K Ï Ï I J E N . 
Aanbesteding. 
Op Vrijdag. 21 Mei 1S86. des namiddags te 

één uur, zal. onder nadere goedkeuring door 
of van wege den Minister van Waterstaat, 
Handel en Xjjverheid. en in tegenwoordig

he id van dell Uijkslionwincestcr in het eerste 
j district, aan het lokaal van het Departement 

van Waterstaat, Handel en Xjjverheid. Bin
nenhof te 's-Gravenhage, worden aanbesteed: 

D e n ve rbouw van het bestaande 
Pos tkantoor en i n ve rband daar
mede den aanbouw v a n tele-
graaflokalen te 's-Gravenhage. 

•Raming /107500 . 
Deze aanbesteding zal geschieden bjj enkele 

inschrjjving, overeenkomstig j j 184 en 435 
der Algemeene Voorschriften, vastgesteld bjj 
beschikking van den Minister van Mater-
staat. Handel en Xjjverheid, dd. 12 Septem
ber 1882, n°. fi. afdeeling Waterstaat A. 

Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal 
van het Departement van Waterstaat, Handel 
en Njjverheid, aan het bureel der Lundsge-
bouwen, Binnenhof n°. 8 te 's-Gravenhage, 
en aan het Provinciaal Bestuur van Zuid
holland, en is voorts op franco aanvrage, 
tegen betaling der kosten, te bekomen bjj 
de boekhandelaars Gebroeders V A N C L E E F , 
Spui n°. 28 a te 's-Gravenhage, en door 
hunne tusschenkoinst in de voornaamste ge
meenten des Rjjks. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door 
den Rijksbouwmeester in het eerste district 
te 'B-Gravenhage. 

Aanwjjzing zal worden gedaan op Zater
dag, 15 Mei ISSli, des middags te één ure. 

's-Gravenhage, 28 April 1886. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
DE BOSCH KEMPER. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER RN WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Maandag 10 Mei 
1886, 's voormiddags 11 ' , nre, in het open
baar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

H e t b o u w e n van eene E S T R A D E 
op het V e l p e r p l e i n . 

Bestek met gezegeld inschrjjviiigsbil.jet te
gen betaling van / 0.50 ter Secretarie ver
krijgbaar. 

" A ^ s t ë d i r i f r 
Op Dinsdag 18 Mei 1886, zal worden aanbe

steed, door dell Architect A. SALM G . B Z N . 

namens zjjne principalen: 
H e t bouwen van een K w e e k s c h o o l 

voor M a c h i n i s t e n op een t e r re in 
aan de H u i d e r g r a c h t te Amster 
dam. 

Het Bestek met bjjbehoorende teekeningen 
is verkrjjgbaar ter Boek- en Handelsdruk
kerij v»n Tit. A. V A N Z E G G E L E N , Achter
burgwal B4 te Amsterdam. 

Inlichtingen geeft de Architect. 
(Plantage Middenlaan 78). 

\ 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

AMSTERDAM zullen op Maandag 17 Mei 
1886. des middags te 12 uur, op het Raad
huis in hit openbaar aanbesteden: 

</. H e t veranderen van de H o u t e n 
B r u g N " . 144, over de P a l m -
gracht aan de Brouwersgrach t , 
i n eene vaste i jzeren b r u g ; en | 

H e t m a k e n van twee gemet
selde hoUe V l e u g e l m u r e n aan 
de b r u g N ° . 263, over de S in 
gelgracht v ó ó r het Weesper-
p l e i n . 

B e i d e met de lever ing v a n 
daartoe noodige materialen. 

li. H e t b o u w e n van Steenen en 
H o u t e n W a l l e n en het gewoon 
onde rhoud v a n , en het ve r r i ch 
ten v a n hers te l l ingen aan: 

de Steenen en H o u t e n W a l l e n 
langs de grach ten , enz.; de r i 
o len onder , en de goten langs 
den openbaren w e g , enz.; de 
openbare waterplaatsen en de 
verschwate rbakkon . 

c. H e t ve r r i ch ten der jaar l i jksche 
Stucadoor- en W i t w e r k e n , t en 
behoeve v a n de gebouwen t en 
dienste van het openbaar lager 
onderwijs. 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ O.ü'i voor de sub a, 

/ 0.75 voor de sub b en f 0.25 voor de sub 
c genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven voor de sub 
a cn c genoemde, ten Kantore van den Stads-
Architect, aan den Stads Tinimertuin. en 
voor de sub A genoemde ten Kantore van 
den Stads Ingenieur op het Raadhuis, des 
voormiddags van 10—12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretarie, 
L E JOLLE. 

Amsterdam, 5 Mei 1886 

D E O P M E R K E R . 

PI10T0LITI10GRAP111E, PIIOTOZIMiOGRAPHIE 
en Sléréolype-lnricliliiig 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor P l i . i . l l t l i . j r i » I I M « . 

bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans. Teekeningen enz. van HH. Architecten 
es Bouwkundigen; op die voor l ' h o i . i i n r . -

x r a p l i i r voor de reproductie van Platen en 
Giavures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne M11101 > i ie-hi i 11 'htiiiK voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . T H I E M E . 

«57 

Koninklijke Nederlandsche 

LOCAAL SPOORWEG MAATSCHAPPIJ. 
AANBESTEDING, 

Op Vrijdag den 21 Mei 1886 des namiddags 
ten 2 ure, zal, ten kantore der Maatschappij 
te A/ieldoorn, worden aanbesteed: 

Bestek N°. 21. 
H e t leveren van eikenhout v o o r 

wissels. 
De besteding geschiedt by enkele inschrij

ving, volgens i 11 van het bestek. 
Het bestek ligt ter inzage ten kantore der 

Maatschappij tc Apeldoorn, en is aldaar tegen 
betaling van / 0.60 te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den 
Heer Hoofdingenieur-Directeur K. H . V A N 
BHEDERODE te Apeldoorn. 

De Commissie van Beheer. 

GOUDEN 
Slaats-Medaille. 

Medaille 
Breslau 

1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

De Portland-Cementfabriek van 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
te Amöiiebiirg bij llirlnïcli a/d. Ilijii 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naar 
den eisch der werkzaamheden langzaam- of' suclbindend, 

met garantie voor de grootste vastheid en 
deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der tabriek: 100,000 vaten per jaar. 
Magazjjnhoudcrs in de voornaamste steden. 

DUSSELDORF 
1880. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 
a M. 1879. 

J j Diploma A: 
••0^i, Eersteprijs 

voor uit
muntend 
fabrikaat 

Kassei 
1870. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN V U VUL DE TRAVERS, 
F A B R I E K 1 R A D E , V A F U . N A T U U R L . A S P H A L T 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

V A N 

ZWITSERLAND. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen , Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV». ^ 3 9 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorsch vloeren. 
Werken in Asphalt-Mas tick voor Trottoirs, Ska! in u-Rinks, Mout vloeren, 

Kelders. 
kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Veranda's» 

Brug- en Dakbedekkingen, Belon-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 'i, Amsterdam, of bij den Heer 
H . G. KNOOPS C . O Z N . , Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 
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DROOGINRICHTINGEN voor Koffie cn andere al of 
«iel tropische producten; 

Hi'llcmlc en K\|iailS(Treilllr Sl«'IIOVCIlka|l|IPII, 
GEBOUWEN in Scherphock m nair andere boii«»iji«, 

pkel in ijzer o( ijzer mei hout n[ steen. 
VAN DER LINDEN & C".. ie Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar . 

G a l v a i i l H e v r l l i g op L o o n . 

KLOON & W IJ] 
R O T T E R D A M 

E I G E N A A R S v a n B A S A L T G R O E V E N 
in RLINPRUISSEN. 

Agen ten van de Maatschappij v a n 
Quenas t , van de Hardsteengroeven 
de r Maatschappij St. Georges en v a n 
de Bonner Port land-cement F a b r i e k . 

Handelaars in Basalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Fauconval-, porphirr- cn linsnllkcicn. 
DE LINT & Cie7 

Rotterdam. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V T L U B B O Y & B O C H , 
BOCH FRÈRES 

M I N T O N H O L L L N S & Cie . 
Trottoir-IJzersteen en Cementtegels. 

Groote voorraden. 

H . & J . S U Y V E R 7 
F A B R I K A N T E N V A N 

EN 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E E E - E I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. 

JAN VAN DER POT , Vischsteeg N°. /, 
K Y A N I S E E R F A B R I E K 

Het kyaniseoren is het eenigste afdoende middel tegen ver ro t t ing en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en k leur loos . Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „ W a l k e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Sonne". 
Belgische k l u i t - cn hydraulische k a l k . 

Billjjke prjjzen en vrachten. 

Kunstgraniet systeem Fetitjean. Polychrom- of Frescocement. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Ge l ieve op voornaam en adres te let ten. 

BKCKKH & Bl-UIHM.II. -
KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T 

AHMIKM. 

E R P A S-, 
H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

± 1 . H O L S B O E R - Arnhem. 
L . o v e r a n . c i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
H o o g s t e o n d e r s c h e i d i n g 1 8 7 9 . 

EQUERRES, MEETKETTINÜEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
B A K E N S . R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 

Door P . G O U D A Q U I N T , te Arnhem, is aan de Inteekenaren verzonden: 

D E B O U W M E E S T E R . 
ONTWERPEN, SCHETSEN en DETAILS 

VAN 

Hedendaagsche en Oude Kunst en Voorwerpen van Kunstnijverheid, 
benevens Antwoorden op Prijsvragen. 

UIJEENGEtlRACIIT DOOR 
het Genootschap «ARCHITECTURA E T AMICITIA" , gevestigd te Amsterdam, 

en F . W. V A N G E N D T J .Gz., Architect te Arnhem. 
T W E E D E jaargang, T W E E D E aflevering. 

Deze uitgave heeft ten doel om achtereenvolgens eene verzameling van het merkwaar
digste, dat in ons Vaderland op het gebied der Bouwkunde en Versieringskunst bestaat 
of uitgevoerd wordt, tot stand te brengen. 

Jaurljjks verschjjnen 6 afleveringen, elk van 6 platen in Photo-lithographie, met be
schrijving, titelblad en register. 

Prijs per jaargang bij iu teekoning ƒ 8 . — ; voor de Leden van het Genootschap 
•ARCHITECTUKA ET AMICITIA" ƒ6 .—. 

De E E B S T E jaargang wordt nog tot denzelfden prijs afgeleverd. 
Mede is thans verkrjjgbaar eene 

I i O T N E N P O B T E P E U I L L E voor den e e r s t e n en t w e e d e n jaargang. Prjjs ƒ 2 . 2 6 . 

S i n z i g e r M o z a ï e k v l o e r e n f a b r i e k . 
SINZIG a Rijn. 

Deze M o z a ï e k v l o e r e n hebben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, stand
vast igsto en, door de rijke kleuren, als de 
schoonste bevloer ing doen kennen. Uit 
fijne k l e i en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bij het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afsljjting is 
onderworpen, zooals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prijzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & C . , Ams te rdam. 

A.EVAOERGEÏ, 
F A B R I K A N T T E 

Heil igerlee, prov.Gron. 
S P E C I A L I T E I T IN 

Nieuwe Constructie 

B R A N D S P U I T E N , 

TORENUURWERKEN 
EN 

L U I D K L O K K E N , 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
A N T W E R P E N 1 8 8 5 . E E R E D I P L O M A . 

Gouden en Zilveren Medailles. 

Gedrukt bjj ö . W . van der Wiel & C ° . , te Arnhem-

E E N - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N°. 20. Z A T E R D A G 15 M E I 1886. 

RCHITECTVRAET A M I C I T I A 
tw.-ié'-MM MSSsWkst, nu: 11 lil 1 ii.̂ EiSüriillUlllnlinpiiininuJlliniilJŜ ŜJIInlllllliIIItniiMIHIlHimiST Ê WZh 
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Redacteur-Uitgever V. W. V A N GENDT TO*. ABONNEMENT /2.25 per 3 maanden of welutfrddtnper jaar, bij 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertent iën: vooruitbetaling en franco toe/ending van1 dit bedrag. Voor het buitenland 

f 7.50 en Nederlandsch-Indie' f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 
ADVERTENTIEX ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
A F Z O N D K R L I J K K N O M M E K S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 

en 25 cent per plaat, le bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-Correspondent Jon. (i. STEMLBR C Z N . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

Bureau van De Opmerker, Driekoninge11stra.it 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN' SPRINGER, 

C. lï. POSTHUMUS MEYJES en A. \V. WEISSMAN'. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den Heer 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

T H . G. S T R E N C K R S , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

(A .e tA . ) D E F A B R I K A G E E N 
E I G E N S C H A P P E N V A N P O R T L A N D - C E M E N T . 

DOOJt 
L . J . R I J N I N K . 

Om de waarde van alle bouwmaterialen met juist
heid te beoordeelen, is eene groote mate van kennis 
en vooral veel ervaring noodig. Eene veelvuldig ge
bruikte bouwstof, tot welker vergelijkende beoordeeling 
ik in mijn werkkring vooral gelegenheid vond, heb ik 
tot onderwerp van dit opstel gekozen. 

Ik zal trachten eenvoudig en duidelijk te zijn en 
hoop hiermede een steentje bij te dragen tot het zoo 
uitgebreide vak van matcrialenkennis. 

Daar over de wijze van het fabricceren van port
land-cement nog weinig geschreven is , heb ik gemeend 
niet beter te kunnen doen, dan een kijkje te nemen 
in eene der grootste fabrieken van dit materiaal. De 
Directeur der Naamlooze Maatschappij „de Niel-on-
Rupell", vroeger Josson en C" . , stelde mij in staat 
zijne fabriek in al hare onderdeden te bezichtigen. 

Het kunst-cement heeft zijn ontstaan te danken aan 
een geschil, op het einde der vorige eeuw ontstaan 
tusschen den Keurvorst van de Paltz — onder wiens 
gebied toen de streken behoorden, die het tras op
leveren , — en de Staten der Vereenigde Neder
landen over eene belasting op gemalen tras, welk 
geschil aanleiding gaf, dat men hiertelande trachtte 
op kunstmatige wijze cement te maken. Men slaagde 
hierin gelukkig; in 1789 verkreeg De Booijs te A m 
sterdam patent voor het branden van cement uit klei , 
in het Y gebaggerd. Dit cement was bekend onder 
den naam van Amsterdamsch cement en heeft eene 
groote vermaardheid verworven. Tot poeder gemalen, 
is het eene roode of roodbruine stof. 

Toen het goede slib was verbruikt, moest men zich 
met minder goede klei behelpen, waardoor het pro
duct eene geringere waarde verkreeg en langzamerhand 
in onbruik geraakte. Bij het sloopen van bruggen te 
Amsterdam treft men vaak mortel aan, welke met 
z. g. roode tras of Amsterdamsche cement is gemengd; 
deze versteende mortel bewijst mede, dat het gebruikte 
cement van uitstekende kwaliteit is geweest. 

In 1796 nam James Parker patent op de bereiding 
van Romeinsch cement. Dit cement werd gebrand van 
de z.g. rolsteenen, die gevonden worden in zooge

noemde Londonelay van het eiland Sheppey aan den 
mond van de Theems. Dit cement bezat eene bruin-
roodc kleur cn was uiterst geschikt voor waterwerken. 

Nadat gebleken was, dat verschillende soorten van 
mergel en kalkhoudcndc klei bij het branden een deug
delijk cement opleverden, lag het voor de hand, om 
uit kunstmatige mengsels van kleien kalk, doorbran
den , cement te bereiden. Dit geschiedde het eerst in 
1818 te Bas-Meudon bij Versailles, volgens aanwij
zing van Vicat. Dit voorbeeld werd in 1824 in Enge
land gevolgd, waar het product den naam van portland-
cement ontving naar de zandsteen van Portland, waar
mede het verharde cement in kleur veel overeenkomst 
heeft. 

Wij zullen nu tot de beschrijving van genoemde 
portland-cementfabriek overgaan. 

Zooals de naam aanduidt ligt de fabriek te Niel in 
de Belgische provincie Antwerpen, aan de rivier de 
Rupel, een tak van de Schelde. De afmetingen der 
inrichting zijn ruim en grootsch, en maken een aan-
genamen indruk op den bezoeker. 

Zooals men weet, wordt het portland-cement ver
vaardigd van klei en kalk of krijt, die in bepaalde 
verhoudingen bij elkander gevoegd worden. Aan ge
noemde fabriek wordt 62 percent krijt en 38 percent 
klei gebezigd; zoodra te veel krijt gebezigd wordt, 
ontstaat het z.g. werken van het cement. Op dit 
werken kom ik later terug. 

De klei wordt in de nabijheid van dc fabriek gegra
ven en per spoor daarheen gevoerd, terwijl het krijt 
uit eene aan de fabriek behoorende groeve per vaar
tuig en per spoor kan worden aangevoerd. 

Aan de zijde van de rivier is een walmuur ge
bouwd , die om de geringe dikte en de wijze van bouw 
de aandacht waardig is. De muur is geheel vervaardigd 
van portland-cemcntbeton, bestaande uit 1 deel cement, 
5 deelen rivierzand en 6 deelen harde puin. Dc hoogte 
is 5 M . , terwijl de dikte in aanleg 80 c .M. en boven 
slechts 60 c .M. bedraagt. Deze muur houdt zich uit
stekend en toont nergens de minste werking of zetting. 

Na verschillende toepassingen van het cement be
zichtigd te hebben, trokken wij een daartoe bestemd 
wit pak aan en gingen, aldus voor stof en vuil bevei
ligd, de fabriek bezichtigen. 

Het allereerst kwamen wij aan de molens, die;Tj?p~ 
r ^ 

K o i •••• 
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klei en het krijt vermalen. Deze molens bestaan uit 
ronde gegoten-ijzeren bakken van I 4 nieter diame
ter. Binnen deze molens bewegen zich getande staven, 
die het krijt en de klei met water vermalen. Om de 
juiste verhouding goed te kunnen controleeren , gaat 
men op de volgende wijze te werk: Bij iederen molen 
staat eene bascule, waarop de wagens met klei en krijt 
worden afgewogen. Een rad, dat door de machine in 
beweging gebracht wordt, brengt op geregelde tijden 
eene schel in beweging en zoodra deze schel zich doet 
hooren, worden de wagens opgevat en de klei en het 
krijt in de bakken gestort. Tevens komt er eene ge
regelde waterstraal in de bakken, die de stoffen tot 
eene dunne pap maakt. Een rooster, die bezijden de 
bakken is aangebracht, laat de fijngemalen pap in een 
daartoe aangebrachten bak vloeien. 

Uit dezen bak wordt de pap door middel van een 
groot rad met emmertjes omhoog gevoerd, welk rad 
men een jacobsladder zou kunnen noemen. De bovenge
brachte pap komt daarna tusschen twee horizontale 
steenen, waarvan de eene stilstaat en de ander draait. 
De daaruit voortkomende pap is zoo fijn, dat men tus
schen de vingers niet het minste korreltje kan voelen. 
W i l het krijt in de gloeihitte goed op de klei inwer
ken , dan is een zeer innige menging van de slib nood
zakelijk. 

Wanneer geen krijt in de nabijheid te krijgen is en 
men dus harde kalksteen moet gebruiken, wordt deze 
laatste eerst gebrand, vervolgens gebluscht en eerst 
dan met de fijngemalen klei vermengd. 

De tusschen de steenen uitkomende pap wordt 
daarna door buizen naar de droogkamers opgevoerd. 
Wat in het bijzonder de aandacht waardig is, is de 
kolossale kracht, die noodig is tot het vervoeren van 
de pap. Zij wordt namelijk in buizen van ± 30 c .M. 
diameter 200 M . ver geperst, in welke lengte klim
mingen van 10 M . voorkomen. 

De genoemde droogkamers ontvangen de warmte 
van de ovens en zijn omgeven door de uitmondingen 
daarvan; de diepte der bakken, waarin de natte pap 
vloeit, is ongeveer 0.30 M . Na voldoende gedroogd 
te zijn, wordt de koek losgemaakt en aan stukken van 
± 1 5 x 1 5 c .M. geslagen. 

Vóór wij verder gaan, volge een korte beschrijving 
van de ovens. Zij hebben veel overeenkomst met de 
schelpkalkovens hiertelande, behalve, dat zij niet af
zonderlijk staan, maar aaneengemetseld zijn. Zooals ge
zegd is , komen de monden van de ovens op de droog
kamers uit, zoodat bij vulling van den oven de ge
droogde pap zeer nabij is. 

Genoemde fabriek heeft 20 gewone en 7 dubbele 
ovens; de gewone ovens geven circa 25000 K . G . ce
ment, terwijl de dubbele ongeveer 55000 K . G . pro-
duceeren. 

De vulling van den oven geschiedt met de gedroogde 
pap en cokes. De hoeveelheid cokes, die van zeer 
goede qualiteit moeten zijn, bedraagt 40 proc. van het 
gewicht der gedroogde pap. 

De cokes en de pap worden, na gewogen te zijn, 
in lagen van ongeveer 30 c . M . , van boven af in den 
oven gestort. 

Zoodra de oven is gevuld, wordt hij van boven ge
sloten en steekt men hem aan door middel van bran
dende takkebossen, die in de erkgaten worden ge
stoken. 

Reeds bij de rood-gloeihitte wordt de koolzure kalk 
in bijtende kalk veranderd en deze laatste werkt ont
ledend in op de klei. Nadat de massa gedurende één 
uur aan de rood-gloeihitte is blootgesteld, wordt de 
klei reeds zoover ontleed, dat de massa na bekoeling 
bijna geheel in verdund zoutzuur oplosbaar is. Het 

product is dan lichtbruin gekleurd en levert een poeder 
van dezelfde kleur, dat, met water in aanraking ge
bracht , zich sterk verhit, doordien het te veel vrije 
kalk bevat, doch daarbij eene niet zeer harde massa 
oplevert. 

Bij verhooging van temperatuur wordt de kleur van 
het cement donkerder; de massa verhit zich minder, 
wanneer ze met water in aanraking komt, een bewijs, 
dat de kalk een inniger verbinding met de bestanddee-
len der klei heeft aangegaan. 

Bij dc wit-gloeihitte wordt de kleur grauwachtig groen, 
doordien het ijzeroxyde met de kalk in verbinding is 
getreden. Het poeder is dan scherp en het product 
heeft den hoogsten graad van deugdelijkheid bereikt. 
Bij nog hoogere temperatuur wordt de kleur blauw
achtig, de massa bakt samen en het product wordt 
onbruikbaar. Dat eene juiste regeling bij het branden 
noodzakelijk i s , blijkt hieruit duidelijk. 

Nadat de stukken cement den oven verlaten hebben, 
worden zij uitgezocht en gewogen. De niet doorge
brande stukken worden op zijde geworpen , als ondeug
delijk. Bij iederen oven staat een persoon, die toeziet, 
dat geen verkeerde stukken gebruikt worden. Deze 
persoon wordt betaald naar de hoeveelheid slechte stuk
ken , die uit den oven verkregen worden; het is dus 
zijn eigen belang, dat geen verkeerde stukken bij de 
goede gevoegd worden. Van de cokes is niets meer 
te vinden, deze zijn totaal verbrand en bij een goed 
gebranden oven komen ± 3 proc. ongeschikte deelen 
voor. 

Van den oven gaan de stukken cement naar de 
kneuzers, die het cement tot kleinere stukken ver
brijzelen ; zij werken bijna op gelijke wijze als de steen-
brekers voor de tufsteen en maken een klapperend 
geluid. 

Na genoemde kneuzers te zijn gepasseerd, gaan de 
stukken portland-cement (klinkers genaamd) achter
eenvolgens nog naar 4 al fijner en fijner makende 
breekmachines. Deze machines bestaan uit cilinders, 
die binnen eene besloten ruimte ronddraaien ; over de 
lengte van de cilinders zijn groeven aangebracht; de 
klinker, die door deze groeve passeeren moet, ver
krijgt dus de grootte en de diepte der groef. Bij 
de laatste machine is de groeve zeer ondiep, zoodat 
het cement, daaruit voortkomende, veel overeenkomst 
heeft met dat, hetwelk in den handel wordt gebracht. 
Van af den laatsten breker gaat het cement naar de 
molens; deze werken evenals de reeds omschreven 
molens, welke de pap fijnmalen. De steenen liggen 
weder horizontaal; een ervan ligt stil , terwijl de 
tweede zich eroverheen beweegt. 

Na gemalen te zijn, ondergaat het cement de laatste 
behandeling en wel die van het builen of ziften. Dit 
ziften is van het grootste belang, want wanneer het 
cement niet fijn genoeg gezift wordt, verliest het aan
merkelijk in waarde. De proef hiervan is gemakke
lijk; men neemt eene zeef van 900 mazen per c M ' , 
zift hierin het cement en van het grove overgebleven 
portland-cement maakt men proefsteentjes, die met het 
toestel van Michaëlis onderzocht worden. Men zal zien, 
dat het draagvermogen gering is, terwijl men van het 
fijnere cement goede resultaten verkrijgt. 

Het grove cement, dat op de zeven overblijft, wordt 
naar de molens teruggevoerd en opnieuw gemalen. 

Om de mazen van eene zeef te tellen, bestaat een 
toestelletje, dat het meest nabijkomt aan dat, hetwelk 
gebruikt wordt om de fijnheid van geweven stoffen 
te beoordeelen. 

Aan de omschreven fabriek zijn voorts nog ver
bonden eene kuiperij, wagenmakerij, timmerwerkplaats, 
zakkenfabriek, smederij, lampenmakerij, riemenfabriek, 
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drogerij, magazijnen en een chemisch laboratorium. 
Bij dit laatste zullen wij even stilstaan, daar een 

paar proeven wel waard zijn, hier te worden mede
gedeeld. Een troggewelf van portland-cementbeton, 
vervaardigd op last van den Stads-ingenieur te Gent, 
levert verrassende resultaten. Het beton bestond uit: 
1 deel cement, 2 deelen brikken, 4 deelen lekzand 
en 2 deelen sintels. Men gebruikte hierbij zoo wei
nig mogelijk water; het mengsel bevatte niet meer 
water dan wij gebruiken voor eene trasproef met de 
proefnaald van Vicat. Aan het gebruik van weinig 
water wordt daar groote waarde gehecht. Genoemd 
troggewelf heeft een oppervlakte van één x één M . 
— 1 M ' , de pijl was 6 c. M . , terwijl de dikte van 
het gewelf in het midden mede 6 c. M . bedroeg; de 
hoogte bij de geboorte van het gewelf bedroeg 12 
c .M. Dit gewelf heb ik belast gezien met 3000 K G . , 
terwijl mij verzekerd werd , dat dit gewicht op 4000 
K . G . kon gebracht worden. In hoeverre dit is aan te 
nemen durf ik niet bevestigen ; doch bij eerstgenoemde 
belasting was niet het minste scheurtje te zien. 

Wat mede de aandacht waardig is, is het beproeven 
door samendrukking of verbrijzeling van metselsteen en 
portland-cementbeton waartoe proefsteenen van 1000 
c M 5 inhoud gebezigd worden. 

Een cubus van Belgische baksteen werd verbrijzeld 
bij een gewicht van 50 K G p e r c M 2 , terwijl een cubus 
van portland-cementbeton, bestaande uit 12 deelen zand 
en grint en I deel cement, bij een gewicht van 55 
K . G . per cM' bezweek; een proefsteen van 6 deelen 
zand en grint met één deel cement kon een gewicht 
van 135 K . G . per c M ' verduren. 

Dagelijks worden van het vervaardigde cement proe
ven gemaakt volgens de methode van Michaëlis te 
Berlijn. Deze proefsteentjes worden na 7 dagen, 28 
dagen, 1 maand, 2 maanden enz. beproefd. Men 
verkrijgt aldus voor een geheel jaar een overzicht van 
de hoedanigheid van het vervaardigde cement. Tevens 
wordt het droge cement bij de proefsteentjes geplaatst 
in daartoe bestemde kastjes met opschrift van den datum 
der fabrikage en beproeving. Zoo er dus klachten 
mochten worden ontvangen, is het monster aan de 
fabriek aanwezig en kan er worden nagegaan of er, 
nadat het portland-cement de fabriek verlaten heeft, 
vervalsching heeft plaats gevonden. 

De analyse van Josson-cement is : 
Kalk 61.8 percent. 
Kiezelzuur 22.72 „ 
Magnesia sporadisch 
Aluinaarde 7.03 „ 
Ijzeroxyde 3.62 „ 
Zwavelzuur 1.42 „ 
Bijbestanddeelen als water enz. . . 3.41 „ 

Totaal 100 percent. 
Hoewel cementen en mortels gewoonlijk aan samen

drukking weerstand moeten bieden, beproeft men ze 
gewoonlijk door trekking, dat gemakkelijker en goed-
kooper is. Overigens is de overeenstemming van den 
weerstand bij samendrukking en trekking genoegzaam 
bekend. 

Daar de proeven door trekking zooveel mogelijk op 
dezelfde wijze, op gelijkvormige lichamen van den
zelfden omvang en zooveel mogelijk met hetzelfde toe
stel genomen moeten worden, heeft men in Duitschland 
en andere landen eene vaste methode tot keuring van 
portland-cement aangenomen. 

Het toestel, dat men voor de beproeving bezigt en 
bij de Duitsche normen is aangenomen, is samengesteld 
uit een dubbel stel hefboomen, die op eene zware 
zuil geplaatst zijn. De bovenste hefboom vermenigvul

digt tienmaal de kracht, de onderste vijfmaal. Aan 
den ondersten hefboom en op het voetstuk zijn klauwen 
verbonden, die het proefsteentje kunnen omvatten; 
de onderste klauw wordt vastgehouden door een schroef 
voorzien van een wiel, de bovenste hangt aan een 
stijgbeugel, die zich aan een stift op den ondersten 
hefboom gemakkelijk kan bewegen. De klauwen zijn 
in dier voege geplaatst, dat zij eene volkomen aanslui
ting en eene zekere toepassing der kracht verzekeren. 
Aan het achtereinde van den bovensten hefboom is een 
tegenwicht geplaatst; dit tegenwicht wordt gebezigd, 
om het toestel geheel in evenwicht te houden en wel, 
dat de beide messen van genoemden hefboom in eene 
horizontale lijn liggen. 

Tegen den tijd, dat men de proef wil nemen, neemt 
men het proefstukje uit het water en laat dit afdruipen. 
Men neemt daarna den pot van den beugel, die aan 
het eind van den bovensten hefboom hangt, en plaatst 
aan dit einde een tegenwicht. Door middel van de 
schroef doet men de onderste klauw rijzen, vervolgens 
trekt men met de linkerhand aan de bovenste klauw, 
terwijl men met de rechter het proefsteentje neemt en 
het tusschen de klauwen plaatst. Men laat daarna de 
klauwen los en stelt, door middel van het wiel , het 
toestel in zijn oorspronkelijken stand. Nu hangt men 
den pot voorzichtig aan den beugel en neemt daarna het 
tegenwicht van het einde des hefbooms af. Met de 
vulling van den pot kan nu begonnen worden; het 
beste doet men dit door voorzichtig hagelkorrels in de 
pot te doen loopen. 

Op het oogenblik van de breking eindigt men natuur
lijk met de toevoeging van hagelkorrels; men neemt 
dan den pot met de hagelkorrels van den beugel af en 
weegt beide. Daar men het gewicht met 50 moet 
vermenigvuldigen en het oppervlak van het proefsteentje 
5 c . M ' . is, moet men het gewicht met 10 vermenig
vuldigen om den weerstand per c . M 1 . te kennen. 

Indien men proefsteentjes van geringe sterkte wil 
beproeven, neemt men in plaats van den grooten kope
ren pot een klein koperen schaaltje. 

Bij de beoordeeling van het portland-cement heeft 
men te letten: 

i " . Op het verhardingsvermogen, 2 0 . op de fijnheid, 
3 0 . op de volume bestendigheid en 4 0 . op den afbin-
dingstijd. 

Om het verhardingsvermogen te constateeren wordt 
het omschreven toestel gebezigd. Volgens de Duitsche 
normen worden de proefsteentjes op de volgende wijze 
vervaardigd. 

a. Proefsteentjes voor zuiver cement. 
Men begint het cement met 30% van zijn gewicht 

zuiver water tot een mortel te maken en giet daarna 
de mortel in den vorm, die op eene gipsplaat ligt. 
Deze gipsplaat dient oin het overtollige water van den 
mortel te absorbeeren. Bovendien legt men nog een 
stukje vloeipapier tusschen de gipsplaat en den vorm. 

Wanneer de vorm gevuld i s , beweegt men die, en 
wel door erop te slaan of de pleisterplaat te schudden. 
Men beweegt den vorm zóólang, totdat er geene lucht
belletjes meer op de oppervlakte van het cement te 
voorschijn komen; tevens vult men den vorm gere
geld aan. 

Zoodra het water, dat op de bovenste oppervlakte 
staat, verdwijnt, neemt men het overtollige cement 
met een mes van den vorm af. Het is vooral goed 
om het cement voldoende in den vorm te laten ver
harden , daar het te spoedig verwijderen van den vorm 
licht gebreken veroorzaakt. 

Zoodra het proefsteentje van den vorm is ontdaan, 
verwijdert men het vloeipapier en legt het daarna 24 
uur droog op een glasplaat. Na verloop van 24 uur 
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gaat het proefsteentje 6 of 27 dagen onder water, waarna 
de beproeving met het omschreven toestel geschiedt. 

De laatste Duitsche voorschriften geven een tijdsver
loop van 28 dagen aan als het beste oogenblik tot 
keuring van portland-cement. 

b. Proefsteentjes met 3 deelen normaalzand en één 
deel cement. 

De proefsteentjes met zand zijn te verkiezen boven 
die van zuiver cement, omdat portland-cement gewoon
lijk met zand verwerkt wordt. Onder normaalzand ver
staat men scherp rivierzand, dat wel door eene zeef 
van 60 mazen en niet door eene zeef van 120 mazen per 
c . M 2 . gaat. 

Voor het maken van de proefsteentjes neemt men 
500 gram cement en 1500 gram normaalzand, die men 
droog vermengt; daarna doet men het mengsel door 
eene zeef van 60 mazen per c . M ' . en mengt het daarna 
opnieuw, en wel zóó, dat ieder zandkorreltje door het 
droge cement is omgeven. Nu voegt men er 10 proc. 
van het gewicht aan water bij en bewerkt verder de 
massa met zorg op een steenen of metalen plaat, totdat 
men een volkomen gelijkmatig verdeelde mortel heeft. 

Men vult daarna den vorm zóó, dat de mortel er 
boven uitkomt en drukt de massa samen, door eenige 
lichte slagen. Hierna verwijdert men met een mes 
de overmaat en polijst de bovenste oppervlakte; ver
volgens laat men den gevulden vorm een hoek van 
90° maken cn legt hem in dezen toestand op de zoo
even genoemde gipsplaat, waarna de ledige vorm ver
wijderd wordt. Daarna worden de proefsteentjes 24 
uur in de lucht cn 27 dagen in het water gehouden. 

Om een nauwkeuiïgen gemiddelden weerstand te ver
krijgen is het noodig van iedere soort 10 proefsteentjes 
te maken. Tevens is het noodzakelijk, dat men de 
temperatuur van de lucht en het water kenne, waarin 
de proefsteentjes gelegen hebben; proeven , bij ver
schillende temperatuur genomen, hebben tot verrassende 
resultaten geleid. Koude werkt nadeelig op de ver-
steening van cement. 

Over de fijnheid van cement zal ik niet langer uit
weiden ; bij de fabrikagc is reeds medegedeeld van 
hoeveel belang dit is. In enkele bestekken wordt dan 
ook voorgeschreven, dat het cement op eene zeef van 
900 mazen per c .M* niet meer dan 10 pCt. grof mag 
achterlaten; volgens de Duitsche normen bedroeg dit 
20 pet. Daar vlugwerkend cement van de slecht 
doorbrandc pap gemaakt wordt, kan dit natuurlijk 
fijner geleverd worden dan het cement, dat van goed 
doorbrande pap vervaardigd is. Het onderzoek naar 
de fijnheid moet dan ook geschieden met langzaam 
bindende cement. 

Onder volumebestendigheid wordt het zoogenaamde 
werken van het cement verstaan. Proeven om de kwa
liteit van cement in dit opzicht te toetsen, worden op 
de volgende wijze genomen. 

Men mengt een zekere hoeveelheid cement met zoo
veel water aan , als noodig is, om eene strijve brij te 
vormen; vervolgens maakt men er een koek van, die 
aan de randen dun uitloopt. Men laat dezen koek zoo
lang liggen, tot hij de proefnaald van Vicat kan dra
gen, waarna hij gedurende minstens 4 weken onder 
water wordt gehouden. Zoo er zich binnen dien tijd 
geen scheurtjes vertoonen, kan het cement als niet 
werkend beschouwd worden. Het werken, dat een 
gevolg is van volumevermeerdering der cementdeeltjes, 
is eene groote fout, waaraan portland-cement onder
hevig is; te gevaarlijker, omdat dit gebrek zich eerst 
na verloop van tijd openbaart, ook dan wanneer het 
cement, wat betreft verharding, volkomen proefhoudend 
gebleken is. 

Door het werken verliezen de deeltjes hun onder-

lingen samenhang en doen zich scheuren in de reeds 
verharde massa voor, j a , valt deze in sommige ge
vallen geheel uiteen. De kleine scheurtjes, die men 
soms aan gepleisterde muren of lijsten ziet, moet men 
niet beschouwen als te zijn ontstaan door het werken 
van het cement, doch door den invloed van het 
weder kort na het aanbrengen van het cement, of ten 
gevolge van fouten bij de bewerking ofwel van ver
valsching. 

Om den bindtijd bij een cement te bepalen, maakt 
men een koek, zooals ik reeds beschreef, en legt dezen 
op eenen glazen of metalen plaat. Zoodra de koek 
zoover verstijfd is, dat hij de naald van Vicat, zonder 
cenigen indruk achter te laten, kan dragen, kan men 
het cement als gebonden beschouwen. Aangezien de 
temperatuur van de lucht en het gebruikte water in
vloed uitoefenen op het binden van het cement, om
dat eene hoogere temperatuur dit bespoedigt en eene 
lagere het daarentegen vertraagt, behooren bij de proef
nemingen (om overeenkomstige resultaten te verkrij
gen) water en lucht eene gemiddelde temperatuur van 
ongeveer 15 tot 18 Celsius te hebben , of moet, waar 
dit niet mogelijk is, de temperatuur steeds in rekening 
gebracht worden 

Gedurende het binden mag langzaam-bindend ce
ment niet merkbaar warm worden, terwijl bij snel-bin-
dend cement eene belangrijke temperatuursverhooging 
kan plaatshebben. 

Snel-bindend cement wordt meestal slechts daar ge
bruikt , waar de aard van het te maken werk eene snel-
bindende mortel vereischt, bijv. bij aandrang van wa
ter , bij bepleistering , bij het trekken van lijsten enz ; 
voor alle andere soorten van werk moet men de voor
keur geven aan langzaam-bindend cement. 

Tal van proeven hebben bewezen, dat langzaam-bin
dend cement op den duur beter is dan het snel-bin-
dende en hieruit blijkt duidelijk hoe onjuist de proef
nemingen zijn, die gewoonlijk met portland-cement ge
nomen worden. Er wordt dan een koek gemaakt, die 
na één of twee dagen beproefd wordt. Is deze licht 
breekbaar dan heet het cement slecht. 

Door een weinig soda bij langzaam-bindend cement 
te voegen, maakt men dit snel-bindend; men gebruikt 
hiertoe 1 procent van het gewicht aan cement. 

Men noemt het cement snel-bindend, als de afbin-
dingstijd niet langer duurt dan 2 uur, en langzaam-
bindend, als deze van 2 tot 24 uur duurt. 

De vertegenwoordiger der fabriek van het Josson-
cement hiertelande, A . E . Praat, laat iedere maand 
door de scheikundigen Schalkwijk en Pennink een mon
ster cement uit zijn pakhuis nemen en maakt den uit
slag van het onderzoek aan de verbruikers bekend. 

In zulk een rapport wordt het volgende vermeld: 
Ten eerste. Hoe groot de partij was waaruit het 

cement genomen is. 
Ten tweede. Het gemiddeld draagvermogen per c . M 2 

van zuiver portland-cement, met omschrijving van de 
wijze van proefneming. 

Ten tierde. Het gemiddeld draagvermogen per c . M 2 

van 3 deelen normaalzand en één deel cement, mede 
met omschrijving van de wijze van proefneming. 

Ten vierde. Hoeveel cement op eene zeef van 900 
mazen per c . M 2 achterblijft. 

Ten vijfde. Of het cement werkende of niet wer
kende is. 

Ten zesde. De afbindingstijd met aangifte van men
ging en temperatuur. 

Het toestel van Michaëlis wordt tot het nemen van 
de proeven gebezigd. 

De cementproeven worden niet op eene plaat van 
gips, maar op een steenen plaat genomen; het draag-
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•vermogen van de proefsteentjes wordt daardoor aan
merkelijk minder. 

Ten slotte nog een enkel woord over de vervalsching 
van portland-cement. Ik zal zeer kort daarover zijn, 
daar de heer Reesse, portland-cementfabrikant te 
Delfzijl, er meer breedvoerig over geschreven heeft. 

Deze vervalsching geschiedt gewoonlijk met slakken-
meel of hydraulische kalk. De vervalsching met slak-
kenmeel geschiedt op groote schaal, zoo groot zelfs, 
dat de fabrieken, waarin deze vermenging plaats heeft, 
een bedrag van niet minder dan 50% aan slakkenmeel 
toevoegen; het mengsel is dus feitelijk geen portland-
cement meer. 

Het slakkenmeel komt in uiterlijk aanzien zeer veel 
met het portlant-cement overeen; het is zeer fijn en heeft 
physische eigenschappen, die zeer nabij die van port
land-cement komen. 

Men schrijft de eigenschap aan vervalschte portland-
cement toe, dat het veel minder tegen vorst bestand 
is dan onvermengd cement Van wege de Vereeniging 
van Duitsche cementfabrikanten zijn verscheidene proef
stukken van vermengd en onvermengd portland-cement 
aan eene koude van 11" Celsius blootgesteld; bij het 
ontdooien waren de onvermengde stukken in goeden 
staat gebleven, terwijl al de stukken van slakkence-
ment gescheurd waren. Omgekeerd heeft Dr. Früling 
te Berlijn gevonden, dat gemengde cementen veel min
der bestand zijn tegen een hoogere temperatuur, en 
Dr . Heintsel te Luneburg, dat zij veel meer te lijden 
hebben van de zomerhitte. 

(A. et A. ; I N G E Z O N D E N . 

D E . . D O C U M E N T S C L A S S E S " V A N J . V A N 
I J S S E N D I J C K E . 

Toen voor eenige jaren de uitgaaf van dit werk be
gonnen was, werd het algemeen in kunstkringen met 
bijval begroet. 

Het uitstekende procédé, de artistieke behandeling 
en de keuze der onderwerpen verrieden den man van 
smaak en kennis, die zich de schoone taak gesteld 
had de nog talrijke overblijfselen onzer nationale kunst 
in een standaardwerk te vereenigen. 

Hoewel de menigvuldige vignetten, entourages enz., 
meest overdrukken uit oude werken , voor slechts wei
nigen interessant genoemd konden worden en ook 
menigeen de kostuumteekeningen, tapijten en dergelijke 
gaarne voor iets anders geruild zou hebben, zag men 
zulks voor het vele belangrijke, dat aangeboden werd, 
gaarne over het hoofd. 

Iets anders echter is het met de vele overdrukken 
uit de werken van Vredeman de Vries. Zij zijn over
bodig daar er van deze werken nieuwe uitgaven bestaan. 

In de laatste 3 afleveringen wordt het echter wat al 
te erg. Ik vind daarin o.a. twee platen, welke reeds 
eenmaal zijn gegeven, namelijk het détail van den 
Haagschen raadhuisgevel en dat van het huis „de Zalm" 
te Mechelen; bij de zeer onpractische wijze van rang
schikken valt dit niet zoo dadelijk in het oog, daar 
van beide détails van het Haagsche raadhuis de een 
letter S (Sculpturen) tot titel heeft, terwijl de andere bij 
B (Balustraden) is ondergebracht, alhoewel op beide 
platen zoowel de sculptures als balustrades te zien 
zijn. 

Bij het huis „de Zalm" hetzelfde; een van beide détail
platen kan men gevoeglijk missen, doch ieder inteeke-
naar had ongetwijfeld in plaats daarvan gaarne de beide 
andere prachtige friezen van dit merkwaardige gebouw 
ontvangen. 

Verder treft men in deze afleveringen aibeeldingen 

aan der preekstoelen uit de kerken te Antwerpen en 
Brussel, benevens een Rococo-kast uit Luik. 

A l mogen dit nu zeer bezienswaardige kunstwerken 
zijn, in een werk als dit zijn zij m i . geheel misplaatst. 

Wie niet beter wist, zou al geneigd zijn te gelooven, 
dat de voorraad bijna uitgeput was, doch voornamelijk 
Noord-Nederland biedt nog stof voor verscheidene 
jaargangen. 

Misschien zal de heer Van IJssendijckc menigeen 
verplichten met eene op dezelfde leest geschoeide uit
gave van de Rococo- en Barok-periode, doch, naar ik ge
loof, verwachten de inteekenaars op dit werk alleen een 
zoo volledig mogelijk overzicht onzer nationale kunst. 

Ik twijfel niet, of verscheidene inteekenaars op dit 
vrij dure werk zullen instemmen met boven aangevoerde 
bemerkingen. Zoo dit blijken mocht, ware het wel 
gewenscht, dat bijv. het Bestuur van A . et A . er den 
heer Van IJssendijckc mede in kennis wilde stellen. 

H . G. J A N S E N . 

(A. et A.) T E N T O O N S T E L L I N G 
I N D E R I J K S - A C A D E M I E V A N B E E L D E N D E 

K U N S T E N . 
De studiën, door de heercn van Looy en Dunsel

man in Italië vervaardigd, zijn thans in een der loka
len van de Rijks-academie van Heeldende Kunsten, 
aan de Stadhouderskade te Amsterdam, tentoongesteld. 

Een zeer groote verscheidenheid boeit er het oog; 
behalve kopieën naar Michcl-Angelo's Sybillc, Tiziaan's 
1 [emelsche en Aardsche Liefde, Raphael's Graflegging, 
een fragment van Veronese, een portret van Sansovino 
door Andrea del Sasto enz., vindt men voorstellingen 
uit het dagelijksch leven , academie-studiën, landschap
pen, stadsgezichten, kortom a l , wat een schildersoog 
in Italië maar aantrekken kan. Over het meer of min
der geslaagde der kopieën is geen oordeel te vellen, 
als men dc origineelen niet kent; ons kwam het por
tret van Sansovino als een der beste voor. 

Zeer vlot behandelde aquarellen trokken onze aan
dacht en met bijzondere ingenomenheid zagen wij de 
talrijke architectuurstudiën van het Museum te Florence, 
S. Marco te Venetië, S. Vitale en het Baptisterium 
te Ravenna enz. 

De heeren van Looy en Dunselman mogen met vol
doening terugzien op den tijd, dien zij in Italië door
brachten ; naar wij vernemen vertrekken zij weldra 
naar Spanje, waar wij hopen , dat zij hun tijd weder 
even nuttig besteden zullen. 

De Rijks-academie toont bij voortduring, hoe zij 
onder het bestuur van haar ijverigen directeur August 
Allebé in bloei toeneemt, en welke schoone vruchten 
zij afwerpt. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
R O T T E R D A M . De tentoonstelling, welke door de 

vereeniging Bouwkunst en Vriendschap van werk van 
hare leden is georganiseerd, zal 15 Mei geopend wor
den in de zaal op de plaats der Sociëteit Harmonie 
(Doelen) en ook voor het publiek toegankelijk zijn van 
16 tot 20 Mei. 

Daartoe in staat gesteld, kunnen wij het volgende 
mededeelen. 

Door ruim een dertigtal leden zijn te samen ge
bracht ongeveer 250 teekeningen van ontwerpen van ver
schillende gebouwen; 50 tcekeningen en eene collectie 
photographische afbeeldingen op het gebied van Kunst
nijverheid cn versiering; 30 geboetseerde statuetten 
houtrelief-ornementen en afgietsels; een paar schilderijen 
en studiën in olieverf en eenige teekeningen, onder
werpen bevattende van een, door de Vereeniging uit 
te geven, plaatwerk. 
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De opening zal in tegenwoordigheid van enkele 
genoodigden op eenvoudige wijze plaatshebben. Het 
tentoonstellingslokaal zal eenvoudig versierd zijn , welke 
versiering door een der leden zal aangebracht worden. 

Een voorloopige beschouwing maakt een goeden in
druk. Wij geloovcn deze eerste tentoonstelling der 
Vereeniging welgeslaagd te mogen noemen en bevelen 
belangstellenden een bezoek ten zeerste aan. 
(A. et A.) De bouwkunstige ontwerpen, door het Genootschap 
Architectura ct Amicitia te zamen gebracht voor de Jubileum
tentoonstelling te Berlijn, zijn Vrijdag j . l . verzonden. De Ten
toonstelling wordt Zondag, 23 dezer, geopend. 

A R N H E M . Voor de betrekking van Directeur der Gemeente
werken hebben zich 49 sollicitanten aangemeld, waaronder de 
beide adjunct-architecten en tal van civiel-ingenieurs 

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

A F D E E L I N G R O T T E R D A M . 

Vergadering van Dinsdag 11 Mei 1886. 
Aan de orde is de bespreking van de door Burge

meester en Wethouders van Rotterdam aan den Ge
meenteraad voorgestelde wijzigingen in de verordening 
op het bouwen aldaar. 

Exemplaren dezer verordening zijn a 30 cents ver
krijgbaar ter Secretarie, hetgeen aan de leden niet be
kend was; daarom werd een voorstel gedaan vooraf 
dit concept in een daartoe opzettelijk te beleggen be
stuursvergadering te behandelen. Het Bestuur zal ver
volgens een vergadering der Afdeeling beleggen en 
daarop preadvies over dit belangrijk onderwerp uit
brengen. 

Mochten er wijzigingen in het concept noodig blij
ken, dan zal het Bestuur daaraan op de meest ge
schiktste wijze de noodige openbaarheid trachten te 
geven. 

Op de daartoe gedane uitnoodiging stelde de heer 
Dupont zich beschikbaar om de zaak met het Bestuur 
te onderzoeken en te bespreken. De heer Dupont 
toch heeft in 1867 rapport uitgebracht over de toen 
voorgestelde bouwverordening en aan dat rapport is 
de noodige aandacht geschonken door den toenmali-
gen Directeur der Gemeentewerken, den heer C. B. 
van der Tak. 

De beloofde tentoonstelling der ingezonden antwoor
den op de door het College van Brandmeesters uit
geschreven prijsvraag van een Ontwerp-diploma kon 
niet doorgaan, omdat de Jury niet met haar rapport 
gereed was. 

A F D E E U N G A M S T E R D A M . 

Vergadering van 14 Mei 1886. 

Na lezing en goedkeuring der notulen, deelt de Voorzitter 
naar aanleiding der agenda van de vergadering mede, dat het 
Bestuur, bij wijze van proef voor de volgende vergaderingen, 
verschillende sprekers had uitgenoodigd, die onderwerpen van 
den dag bespreken zullen, omdat velen tegen het vervullen 
van een spreekbeurt voor een geheelen avond opzien. De Be
stuurders hadden daarom het voorbeeld willen geven en de 
Voorzitter hoopte, dat de Vergadering hem deze vrijmoe
digheid ten goede zou houden. 

De heer llerlage verkreeg het woord en deed eenige mededee
lingen over de uitgeschreven prijsvraag voor den gevel van den 
Dom van Milaan. Spreker trad in een kort historisch over
zicht van de vormen der Italiaansche Gothiek en wees op het 
verschil dier Gothiek met die der Noordsche; hij noemde het 
een gelukkige grootsche gedachte om den gevel van den Dom 
te vernieuwen en wenschte, dat de prijsvraag in alle opzichten 
goede resultaten mocht opleveren. 

De heer Kam gaf eene korte beschrijving van de bekende 
wijze van fundceren, uitgedacht door den ingenieur Poetsch 
en in hoofdzaak toegepast bij het doen zinken van mijnschach
ten in losse bodems. 

De heer Leliman vroeg, of die methode ook kon toegepast 
worden in den profaanbouw, wanneer zich bij het fundeeren 
een wel voordeed, waarop de heer Kam antwoordde, dat hij 
niet wist of die methode daarvoor geschikt was; hij twijfelt 
echter niet of de toepassing zal, althans in zekere gevallen, 
zeer ruim worden, daar zij niet bijzonder kostbaar i s , maar 
alleen wat meer tijd vereischt. 

De Voorzitter, de heer Schilt, bespreekt uit een sanitair 
oogpunt her nut van openbare badplaatsen, en treedt in be
schouwingen over die inrichtingen bij de Ouden, om achter
eenvolgens op te klimmen tot op onzen tijd. Uitvoerig worden 
de onderdeelen der indeeling van de meeste in Europa bestaande 
openbare badinrichtingen besproken met opgave der eischen, 
waaraan ze vooral moeten voldoen ; bij besluit met den wensch, 
dat Nederland spoedig het voorboeld van het buitenland moge 
volgen om ten allen tijde gelegenheid te hebben zich te baden, 
zoowel des winters als des zomers 

De heer Leliman dankt den heer Schill voor zijne bijdrage, 
erkent het nut van openbare badplaatsen, maar twijfelt, of het 
volk er het gebruik van zal maken, dat de heer Schill zich 
voorstelt. 

De heer Leliman brengt op de laatste vergadering van het 
seizoen dank aan het Bestuur voor den ijver en lust, waar
mede het den afgeloopen winter de vergaderingen aangenaam 
maakte, en geeft in overweging voortaan candidaten te stel
len voor de vacatures in het Bestuur der Maatschappij; hij 
deed dit, omdat z. i . tegenwoordig die keuze veel te wenschen 
overliet; vroeger ging dat anders ; het Bestuurder Maatschappij 
bestaat nu alleen uit architecten; maar de Maatschappij is 
geen architectenvereeniging, want 7,8 gedeelte der leden zijn 
werkbazen, aannemers enz.; daarom zou hij gaarne deze cate
gorie, evenals die der onderwijzers in de Bouwkunst, zitting 
in het Bestuur willen zien nemen. Stelden alle Afdeelingen 
hare candidaten, dan zou er meer eenstemmigheid in de keuze 
zijn en dat is wenschelijk; ook zou hij gaarne zien dat 'de Be
stuurders weder herkiesbaar waren. 

De Voorzitter dankte de heer Leliman voor zijne wenschen 
en wenken en sloot daarna de vergadering. 

ADVERTENTIEN. 

Gemeente liergen op Zoom. 
AANBESTEDING LEVERING GRESKEIEN. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N 
BERGEN UP ZOOS maken bekend, dat 
door hen op Woensdag den 26 Mei aanstaande, 
des namiddags ten twee ure ten Raadhuize 
aldaar in het openbaar bjj enkele inschrjj
ving zal worden aanbesteed: 

De l eve r ing v a n 53000 s tuks Ores-
ke ien . 

Bestek en voorwaarden dier aanbesteding 
zjjn tegen betaling van 25 cents ter Secre
tarie verkrjjgbaar. 

Bergen op Zoom, den 14 Mei 1886. 
Hurgemeester en Wethouders van 

Bergen op Zoom, 
A. J. L . DE ROOCK. 

De Secretaris, 
L. M. MAGNÉE. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Zaterdag den 22 Mei e. k., zal door den 

Architect G. W. V1XSEB0XSE te AMSTER
DAM, des namiddags ten 2 ure in hetver-
kooplocaal B F R A S C A T I " in de Nes, in het 
openbaar bjj enkele inschrjjving worden aan
besteed: 

H e t bouwen v a n een percee l aan 
de Rapenburgers t raa t N o . 96 
met de daartoe benoodigde ma
ter ialen, arbeidsloonen en trans
por ten , voor r e k e n i n g van M e v r . 
de W e d . S. N A R A R R O o. s. 

De inschrjjvingsbilletten moeten op den dag 
der aanbesteding voor 12 ure des middags 
in gemeld locaal in de daartoe bestemde 
bus bezorgd zjjn. 

Het bestek met de teekeningen zal van af 
Dinsdag IS Mei e. k. in genoemd locaal ter 
visie liggen. Aanwijzing op het terrein Don
derdag 20 Mei e. k. ten 10 ure des voor
middags. 

Nadere inlichtingen geeft de Architect. 

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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
HAARLEM zullen op Donderdag den 27-"" 
Mei e. k. nam. ten 2 ure ten Raadhuize in 
het openbaar aanbesteden: 

H e t doen v a n eenige verander in
gen en ve rn ieuwingen aan het 
gebouw op het K l e i n h e i l i g l a n d 
en het maken en leveren v a n 
meube len voor de daa r in te ves
t igen Burge r schoo l . 

R a m i n g ƒ 5 8 1 0 . 
De voorwaarden liggen ter lezing ter Ge

meente-Secretarie op alle werkdagen van des 
voorm. 10 tot des namidd. 4 uur. 

Plaatselijke aanwjjzing des Vrijdags vóór 
de besteding 's morgens ten 10 ure door den 
Architect over de werken en gebouwen der 
gemeente, bjjwien tusschen den dag der aan-
wüzing en dien der besteding voorm. tus
schen 9 en 10 ure inlichtingen zjjn te ver
krijgen. Bureau Koningstraat n°. 2. 

Haarlem, 14 Mei 1886. 
E. A. JORDENS. 

De Secretaris, 
A. A . L A N D . 
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B o u w k u n d e . 
Een JONGMENSCH, ervaren in het ma

ken van b o u w k u n d i g e teekeningen en 
reeds eenigen tjjd als Opzichter gefungeerd 
hebbende, biedt zich als zoodanig aan. 

Brieven franco onder Lett. L . M. aan het 
bureau van dit blad. 

Bericht van Inzet. 
Het iu vorige couranten en bjj biljetten 

breeder omscbreveu B O U W T E R R E I N ge
legen te Arnhem aan het breede gedeelte 
van den Boulevard, tegenover de Vi l la van 
den Heer V A N DER S L E Y D E N , is den 
4 Mei in perceelen en massa's ingezet en inet 
de verhoogingen gebracht als volgt: 

Perc. 1 op / l ü ' J ü , perc. 2 op /101)0, 
massa van perc. 1 en 2 op f 2185; perc. 3 
op ƒ 1 1 2 1 , perc. 4 op ƒ 1102, massa van 
perc. 3 en 4 op ƒ2225 ; perc. 5 op ƒ 1175, 
perc. 6 op ƒ 1180, massa van perc. 5 en 6 
op ƒ2354; perc. 7 op ƒ1200 , perc. 8 op 
A8870, massa van perc. 7 en S op ƒ4143 , 
massa van perc. 1 tot en met 8 op ƒ 12599; 
perc. 9 op ƒ880 , perc. 10 op ƒ 8 9 0 , massa 
van perc. 9 en 10 op ƒ 1768; perc. 11 op 
ƒ 8 0 0 , perc. 12 op ƒ 830, massa van perc. 
11 en 12 op ƒ1629; massa van perc. 9 tot 
en met 12 op ƒ3730 , massa van perc. 1 tot 
cn met 12 op / 17730. 

De toeslag is bepaald op 18 Mei 1S86, 
smorgens ten 11 ure, in het Koffijhuis M E 

H A R M O N I E te Arnhem. Inmiddels kunnen 
hoogen gesteld en inlichtingen verkregen 
worden ten Kantore van den Notaris V A N 
ECK aldaar. 

D E G E D E P U T E E R D E STATEN V A N 
G E L D E R L A N D noodigen hen, die voor de 
betrekking van 

OPZICHTER 3» klasse 
van den P r o v i n c i a l e n Waters taat in hun 
gewest op eene jaarwedde van ƒ 1 2 0 0 op 
eene nader aan te wjjzen standplaats wen
schen in aanmerking te komen, uit, hunne be
trekkelijke verzoekschriften en bjjbehoorende 
stukken vóór ultimo Mei a. s. vrachtvrij bjj 
(iedeputeerde Staten in te zenden. 

Arnhem, den 12 Mei 1886. 
De Gedeputeerde Staten ran Gelderland, 

MOLLERUS, Voorzitter. 
BRANTS, Grifjier. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 24 Mei 
1886, des middags te 12 uur, op het Raad
huis in het openbaar aanbesteden: 

H e t maken van een Gebouw voor 
Twee Openbare Lagore Scholen 
der 1"' k lasse , op een ter re in 
i n de Plantage Dok laan . 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ 2.75 (met 4 teeke
ningen). 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Architect, op het Raadhuis ) 

Kamer N" . 101, des ochtends van 111—12 uur 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

V A N TIENHOVEN. 
De Secretaris, 
L E J 0 L L E . 

Amsterdam, 11 Mei 1886. 

BËCkUK & Bl'DMNGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK VAN 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

en andere 

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

voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

Bekroond: 
D u s s e l d o r p 1880 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1 8 8 3 . 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M 

Bekroond: 
F r ank fo r t a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

F A B R I E K V A N 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Bos ton . 
O p g e r i c h t 1 8 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam, Utrechtsche Straat 14. 

Aanbesteding. 
De BURGEMEESTER der Gemeente ARN

HEM zal Vrijdag 21 Mei 1886, 's voormiddags 
l l ' / j ure, in het openbaar tent ieineentehuize 
aanbesteden: 

He t maken van negen k le ine en 
vi j f groote L A D D E R W A G E N S 
met T O E B E H O O R E N , ten be
hoeve van de Brandweer . 

Aanwijzing iederen werkdag de besteding 
voorafgaande, 's voormiddags van 9—12 ure 
bureau Brandwezen aan het Nieuweplein, 
alwaar tevens de teekening en de modellen 
aanwezig zjjn, en bestek met gezegeld in-
schrjjvingsbiijet verkrjjgbaar tegen betaling 
van J 0.50. 

Koninklijke Nederlandsche 

LOCAAL SPOORWEG MAATSCHAPPIJ, 
AANBESTEDING. 

Up Vrijdag den 21 Mei 1886 des namiddags 
ten 2 ure, zal, ten kantore der Maatschappij 
te A/ieldoorn, worden aanbesteed: 

Bestek N°. 21. 
H e t leveren van e ikenhout voor 

wissels. 
De besteding geschiedt bjj enkele inschrjj

ving, volgens jj 11 van het bestek. 
Het bestek ligt ter inzage ten kantore der 

Maatschappij te Apeldoorn, en is aldaar tegen 
betaling van ƒ 0 . 5 0 te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den 
Heer Hoofdingenieur-Directeur K. H . V A N 
BREDERODE te Apeldoorn. 

De Commissie van Beheer. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Zaterdag 22 Mei e. k., zal door den 

Architect G. W. VTX8EB0X8E te AMSTER-
OAM, des namiddags ten 3 ure in het ver-
kooplocaal B F R A S C A T I " in de Nes, in het 
openbaar bjj enkele inschrjjving, namens zjj-
nen principaal, worden aanbesteed: 

H e t bouwen van twee H u i z e n 
met Bovenhu izen op een ter re in 
aan de K e r k l a a n i n de Plantage 
met bi j levering v a n de daartoe 
benoodigde materialen, arbeids
loonen en transporten. 

De Inschrjjvingsbilletten moeten op den 
dag der besteding voor 12 ure des middags 
in genoemd locaal in de daartoe bestemde 
bus bezorgd zjjn. 

Bestekken en teekeningen zjjn a ƒ2 . per 
stel bjj den Architect verkrijgbaar, doorwien 
ook nadere inlichtingen gegeven worden. 

Aanwjjzing op het terrein Donderdag 20 
Mei e. k., des morgens ten 11 ure. 

AANBESTEDING, 
H E T BESTUUR H E R ROTTERDAMSCHE 

MANEGE is voornemens op Woensdag den 
26 Mei 1886, des namiddags om halt drie 
ure in hare Bestuurskamer in liet lokaal der 
Manege aan den Binnenweg te ROTTERDAM 
in het ogienbaar aan te bes teden: 

H e t amoveeren der bestaande 
Manege aan d e n B i n n e n w e g en 
het aldaar ter plaatse b o u w e n 
van eene n i e u w e Manege , he t 
m a k e n van T u i g - en Zade lkamer 
en andere w e r k e n ten behoeve 
der Manege. 

Bestek en Teekeningen liggen ter inzage 
in de Bestuurskamer oovengenoemd van af 
Maandag den 17 Mei 1886, van des voor
middags 9 tot des namiddags 5 uur en zjjn 
te bekomen a ƒ 3.50 per stel ten Kantore 
van den Architect A. V A N A M E Y D E N V A N 
DUYM D Z N . , Schiedamechcn Singel 65, door 
wien tevens aanwjjzing zal worden gedaan 
op het terrein op Zaterdag 22 Mei 18S6, 
des voormiddags ten 10 uur. 
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A S S O C I A T I E . 
Een jong Architect,, wenscht zich te as

s o c i ë r e n , liefst met een bejaarden collega, 
van wien hjj na zekeren tijd de zaken ge
heel kan overnemen. Adres franco brieven 
letter D , aan het Bureau dezer Courant te 
Arnhem. 

H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS i\ WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188:1 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 
niet tropische producten; 

Rollmde f 11 Kx|iansiweiiilc Steeiioreiikappen, 
GEBOUWEN in Scherphoek H U I T andere iwnxiijten 

féit\ iu ijzer tl ijzer mei hout of steen. 
VAN DER LINDEN & C*., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar , 

(salvnli l f teerl i ig op L o o n . 

DE LINT & Cie. 
ttollerilnm. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V I L L E R O Y & B O C H , 

B O C H F R È R E S 
M I N T O N H O L L I X S ft Cie . 

Trottoir-IJzersteen en Cementtegels. 
Groote voorraden. 

GOUDEN 
Staats-Medaille. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

De Portland-Cementfabriek van 
DYCKERHOFF & SÖHNE f 

le lino. eliiirg hij iiicin'icii a d . lüjn 
levert Inuir erkend en uitmuntend fabrikaat, naar 

den eisch der werkzaamheden langzaam- of inelbindend, 
niet garantie voor de grootste vastheid en 

deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der fabriek: 400.000 vaten per jaar. 

Magazjjnliouders in de voornaamste steden. 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 
1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 

am, 1879. 

Diploma A: 
Eerste prijs 
voor uit
muntend 
fabrikaat, 

Kassei 
1870. 

Neuchatel Asphalte Company Lw. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VIN H L OE TRAVERS. 
F A B R I E K 

T E 

AMSTERDAM 
Beltweg Iff". 3. 

I R A Ü E M A R K . N A T I J U R L . A S P H A L T 

H L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphallwegen en dito Dorsclivloeren. 
Werken in Asphalt-Mas.iek voor Trottoirs, Skaling-Hinks, Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fiimleeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseerenaan1 het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bij den Heet 
H . G . KNOOPS C.Ozx.. Beekstraat F. «2, te Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

PIIOÏOLIÏIIOGRIPIIIE, PIIOTOZIMOGRAPIHE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergetcekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor riii>inliilioi;r»i>iiii-, 
tyjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P l i s t s z l n c * -
ï r a p i i i e voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne MtrrèeOiM'-Inrirlitlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/hu co aanvrage gratis toegezonden. 

O . J . T H K IktTE. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen, Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV". S3I>, 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

~ V E U Z A M E L I N < ! 

BEKROON DE ONTWERPEN, 
door de Leden van het genootschap 

„ Architecture et A m i c i t i a " , 
gevestigd te AS1STEKDAM. 

Het groote debiet, aan „ D E B O U W 
M E E S T E R " ten deel gevallen, doet den 
Uitgever verineenen dat vele Inteekenaren 
er belaag in zullen stellen ook de „ B E 
K R O O N D E O N T W E R P E N " aan te 
schaffen, ten einde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be
zitten, daar de bovengenoemde „ V E R Z A 
M E L I N G - " door iDÈ BOUVVM BESTOR" 
vervangen is en hiermede als het ware é é n 
geheel uitmaakt. Hjj biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot de 
volgende prjjzen aan: 
in fraaie Portefeuille in plaats van ƒ14.60 voorƒ7. 
zonderde Portefeuille,, „ „ „ 1 2 . — „ „ 6 . 

Deze „ V e r z a m e l i n g " bestaat uit 36 
Platen in Pheto-lithographie, die een aantal 
verschillende belangrijke ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten, en is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „ d e 
Bouwmees te r" . 

Arnhem. De Uitgever P. GOUDA QUINT. 

Geschiedenis van de Bouwstijlen 
in de hoofdt i jdperken der A r c h i 
tectuur, door E U G E N G U G E L , 
I loogleernnr voor de B o u w k u n s t 
aan de Po ly techn i sche School te 
Delft . Met 831 in den tekst ge
d ruk t e fleuren en G s taa lgravuren . 
Tweede , veel vermeerderde en b i j -
Bewerkte d r u k . 
De l i ' 1 ' of laatste aflevering, die aan de 

Inteekenaren G R A T I S gegeven wordt, is 
verzonden. Deze aflevering, groot 7 vellen 
druks, met een aantal nieuwe houtsneden, 
benevens titel, inhoud en eene 1 jjst van tech
nische termen, bevat het vervolg van de 
geschiedenis der Bouwstjjlen van de X I X d ' 
eeuw en besluit met een uitvoerig en om
standig overzicht van de voornaamste wer
ken, welke gedurende dezen tjjd in Neder
land werden uitgevoerd. 
Uitgave van P. GOUDA QUINT te Arnhem. 

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

E E N - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N°. 21. Z A T E R D A G 22 M E I 1886. 

MICITIA 

Redacteur-Uitgever K. \V. V A N (iK.M)T |Gz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: 

Bureau van De Opmerker % I>riek»>ningciistraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architecture! et Amicitia JAN SPRINOER, 

C. R POSTHUMUS MEYJES en A. \V. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den lieer 

C. l i . POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den lieer 

T H . G. STRENGERS, Oosterdokslois, te Amsterdam, 

A.W.W., 
1 ABONNEMENT /2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, Dflj 
'vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland] 
'f 7.50 en Nederlandsch-Indic' / 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

AIA'ERTKNTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen" 

! A F Z O N D E R L I J K E N O M M K K S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den I luofd-Correspondent Jon. (i. S T K M I . K R C Z N . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

(A. et A.) D E J U B I L E U M - T E N T O O N S T E L L I N G 

T E B E R L I J N . 

De inzending van Nederlandsche architecten op de 
Jubileum-tentoonstelling, te Berlijn, is in goede orde 
aangekomen. Met de opstelling en rangschikking is 
een begin gemaakt en het geheel komt vóór Zondag 
den 23 Mei a. s., den dag der luisterrijke opening, 
gemakkelijk gereed, dank vooral aan de wijze, die 
bij het arrangeeren gevolgd is en een spoedig werken 
mogelijk maakte. 

De Duitsche architectuur is door een aantal harer 
beste namen vertegenwoordigd; aan schitterende tee
keningen en weldoordachte projecten ontbreekt het niet. 
Dicht bij een der ingangen verkreeg de Nederland
sche inzending eene plaats; daarop volgen de Duitsche 
en Oostenrijksche afdeelingen en eenige inzendingen van 
Engelsche architecten. Aan de afdeeling „Architectuur" 
is eene lengte van meer dan 100 M . afgestaan, die 
door het plaatsen van schotten bijna verdriedubbeld is. 

Wij hopen later gelegenheid te hebben de tentoon
stelling uitvoerig te beschrijven. Zij biedt in elk op
zicht veel aan, wat leerzaam en bezienswaardig is. 

De grootsche inrichting van de portalen aan de 
hoofdingang, geheel in den weelderigen Duitschen ro-
coco-stijl van de vorige eeuw, en bekroond door een 
met prachtig schilderwerk versierden koepel, is ont
worpen door de architecten Kayser en Von Grossheim 
en alleen reeds een bezoek aan het kunstminnend en 
verjongde Berlijn overwaard. 

Wij hopen, dat vele beoefenaars onzer kunst dezen 
zomer de tentoonstelling zullen bezoeken; zij kunnen 
zich overtuigd houden, dat er veel te leeren is 

Niet door in bekrompen eigenwaan voort te leven 
of in dwaze zelfverheffing heil te zoeken, zal men de 
Nederlandsche bouwkunst verheffen. Wel echter, door 
te zien, te vergelijken, te studeeren. 

(A .e tA. ) D E K O E P E L V A N D E 
S I N T - P I E T E R S K E R K T E R O M E . 

Antiquity after a time has the grace of novelty. 
H A Z L I T T . 

Eenigen tijd geleden, werd door den Voorzitter van 
A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a eene beschrijving ge
geven van de Sint-Pieterskerk te Rome, bij welke ge
legenheid ook eenige bijzonderheden omtrent den koe
pel, waaraan de naam van niemand minder dan Michel-
Angelo verbonden is, werden gegeven. Wij wenschen 
die mededeelingen hier eenigszins aan te vullen. 

Reeds in 1680 vertoonde de koepel verscheidene 
scheuren, zoodat men zich ernstig bezorgd begon te 
maken. Michel-Angelo had, naar men verhaalt, de 
afmetingen van de vier pijlers, die den koepel dragen, 
zoo nauwkeurig berekend, dat hij op zijn sterfbed 
door zijn opvolgers de belofte liet afleggen, dat zij 
nooit veranderd zouden worden, daar anders de stabi
liteit van den koepel in gevaar zou komen. Later 
stoorde men zich evenwel aan des bouwmeesters wensch 
niet meer, doch maakte trappen en nissen in de pij
lers , zoo althans luidt het verhaal, en daardoor scheen 
de koepel den ondergang nabij. 

Toch blijkt uit officiëele bescheiden , dat dit verhaal 
onjuist is. Tijdens den bouw der vier groote pijlers 
werd eene Commissie benoemd, waarin o. a. ook Ra
phael zitting had, om de fundementen te onderzoeken. 
Deze Commissie drong op het versterken der fundee
ring aan, en dit geschiedde ook, door om de pijlers 
diepe kuilen te graven en deze met beton te vullen, 
waardoor het dragend oppervlak belangrijk vergroot 
werd 

In 1590 voltooiden Giacomo della Porta en Domi-
nico Fontana den koepel, nadat Michel-Angelo in 
1564 overleden was. De koepel vertoonde in de eerste 
jaren van zijn bestaan volstrekt geen gebreken, doch 
omstreeks 1680 vertoonden zich in alle richtingen 
scheuren, en werd Bernini beschuldigd deze scheuren 
door het maken van nissen en trappen in de pijlers te 
hebben doen ontstaan. Zijn vriend Baldinucci toonde 
echter aan, dat Bernini geen schuld had, daar hij oude 
plans overlegde, waarop de nissen en trappen reeds 
voorkwamen. Hij achtte de scheuren van slechts wei
nig beteekenis. 
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Intusschen werden de scheuren grooter en het in
laten van zwaluwstaartankers mocht niet baten, daar 
zij in korten tijd afknapten. De verwoesting werd 
allengs grooter, en omstreeks het midden der vorige 
eeuw geloofde men niet anders , of de koepel zou wel
dra instorten. 

Verschillende deskundigen gaven middelen aan om 
deze ramp te bezweren. De een wilde zware stijlen 
naast de pijlers zetten om deze te versterken, anderen 
wilden de vensters dichtmetselen, kortom het monu
ment zou op deze wijze totaal ontsierd worden, zonder 
dat men eenige zekerheid had, dat de middelen hel
pen zouden. 

Benedictus X I V , die toen Paus was, zag terecht 
in , dat hier niet de kunst, maar de wetenschap te hulp 
geroepen moest worden, en hij benoemde een Com
missie van drie geestelijken, die zich als beoefenaars 
der wiskunde beroemd gemaakt hadden, doch geen 
bouwkunstenaars waren , om een onderzoek in te stellen. 

Voorzitter van deze Commissie was Padre Boscovich, 
die reeds tweemaal meridiaanmetingen verricht had, 
tal van werken over sterrenkunde en natuurkunde had 
geschreven, en een Europeesche vermaardheid bezat. 
Hij behoorde onder de eersten, die de wetten van New
ton aannam. De beide andere leden Le Sueur en 
Jacquier stonden ook als degelijke beoefenaars der 
wetenschap bekend 

In het najaar van 1742 stelden zij hun rapport, dat 
zij zeer bescheiden „De opinie van drie wiskundigen" 
hadden getiteld, in handen van den Paus. 

Zij waren begonnen met den koepel zeer nauwkeurig 
te onderzoeken, om dus op de hoogte te komen van 
den aard der afwijkingen. Twee-en-dertig verschillende 
gebreken namen zij waar, en sommige dezer waren 
zeer ernstig, daar de steenen boven de vensters meestal 
in tweeën gebroken waren en de zuilen van den tam
bour, die den koepel dragen, ongeveer 3 c .M. naar 
buiten overhelden. 

Dit bewees duidelijk, dat de zijdelingsche druk, door 
den koepel uitgeoefend, grooter was dan de wederstand. 
De heeren waren echter niet tevreden met deze een
voudige verklaring, doch onderzochten ook de vier 
hoofdpijlers, die volgens veler meening te zwak waren, 
doch deze waren volkomen gaaf en vereischten geen 
voorziening. Alle verschijnselen, die zich vertoonden, 
waren dus slechts te wijten aan de zijdelingsche druk
king , door den koepel uitgeoefend. 

Om de juistheid van hun beschouwingen te bewijzen, 
berekenden de geleerden het gewicht van den koepel, 
en na een nauwkeurige opmeting der hoeveelheden steen , 
lood, ijzer en koper kwamen zij tot het kolossale ge
wicht van 165,000,000 Romeinsche ponden. 

De weerstand tegen den zijdelingschen druk werd uit
geoefend door de kolommen en penanten van den tam
bour en door een ijzeren ring, die echter zoodanig 
ingemetseld was, dat hij niet onderzocht kon worden, 
doch te licht scheen voor het doel. 

De weerstand, die geboden moest worden, werd bere
kend op 8,000,000 Romeinsche ponden. De conclusie 
der Commissie was, dat de toestand veel zorg baarde, 
daar alles afhing van den ijzeren ring. 

Toen bekend werd, hoe het bestaan van den koepel 
van één ring afhing, ontstond er groote ontsteltenis te 
Rome. Op advies der geleerden moesten vijf ijzeren 
banden om den koepel gelegd worden. Iedere band 
zou bestaan uit verschillende stukken, die even als 
deurknieren aan elkander bevestigd moesten worden. 

Het rapport der Commissie werd van alle kanten 
aangevallen. Daar echter een Commissie van deskun
digen er zich mede vereenigde, werden in 1743 t v v e e 

banden om den koepel gelegd, en in 1744 de drie 

anderen. De vijf banden te zamen wogen 119,044 
Romeinsche ponden. 

In 1747 bleek, dat de wiskundigen gelijk hadden 
gehad, want men bespeurde dat de band, tijdens den 
bouw om den koepel gelegd, gesprongen was. Hij 
werd vervangen door een sterkeren ring. De banden 
zijn in den steen gehakt en zorgvuldig bedekt, om het 
roesten te voorkomen. 

Na het aanbrengen der banden heeft de koepel zich 
uitstekend gehouden. 

(A .e tA. ) B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
De Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, gevestigd 

te Rotterdam , opende Zaterdag in den Doelen eene 
tentoonstelling van bouwkundige teekeningen, allen ver
vaardigd door leden dier Vereeniging. De opening 
vond plaats door den Voorzitter, de heer J. C. van 
Wijk, in tegenwoordigheid van genoodigden. In korte 
trekken werd door den heer Van Wijk een geschied
kundig overzicht der Vereeniging gegeven en gewezen 
op den grooten vooruitgang, die zij in den laatsten tijd 
heeft gemaakt, waardoor het mogelijk was uitvoering 
te geven aan een lang gekoesterd denkbeeld om een 
tentoonstelling van het werk der leden te houden De 
wensch was feit geworden en dank zij de uitstekende 
zorgen der Commissie, bestaande uit de heeren A . Nole, 
W . C. van Goor, A . van der Heijden en G. Bakkus, 
was deze eerste tentoonstelling naar zijne meening ge
slaagd. Spreker bracht den dank aan de leden der 
Commissie voor hunne bemoeiingen en aan de inzen
ders voor hunne medewerking, en sprak den wensch 
uit, dat deze tentoonstelling door nog velen mocht 
worden gevolgd. 

De genoodigden bezichtigden nu de eenvoudig ver
sierde zaal, waarin de teekeningen goed gerangschikt 
waren. Onder de vele ontwerpen trof men de navol
gende aan: van den heer W . C. van Goor het ontwerp 
voor een schouwburg; van den heer C. N . van Goor 
het bekende ontwerp voor een beurs te Amsterdam, 
dat voor de Harmonie te Groningen en eenige zeer 
goed uitgevoerde teekeningen op 't gebied der kunstin
dustrie; van den heer J. C. van Wijk , ontwerpen 
voor plan C te Rotterdam , een kurhaus te Scheve
ningen , een passage te 's-Hage en eenige villa's; van 
den heer J . P. Stok Wzn. plans van een vi l la , een 
woonhuisgevel enz.; van de heeren J . P. Stoken Mo
lenbroek ontwerpen van een jacht-rendez-vous en een 
sociëteitsgebouw te Kampen; van den heer W . Stok 
Jr. ontwerpen van een poortgebouw, een buffet, ver
schillende gevels enz.; van den heer W . Molenbroek 
verschillende plans, als de Sociëteit Harmonie te Gro
ningen , een kantongerecht, een feestgebouw , de kerk 
te Katwijk , een gymnasium, enz.; van den heer J . 
P. Houtzager het ontwerp vooreen infanterie-kazerne; 
van den heer Maurisse dat van een watertoren; van 
den heer J . Engel een ontwerp voor een weeshuis; 
van de heeren G. Bakkus en G. de Zeeuw een ont
werp van een jacht-rendez-vous , terwijl eerstgenoemde 
nog had geëxposeerd de plans voor een Hoogere Bur
gerschool en 2 villa's; van de heeren G. Bakkus en 
A . van de Sandt een antwoord op de prijsvraag voor 
een sociëteit te Kampen en van den laatstgenoemde 
ontwerpen van een gymnasium, een feestgebouw, een 
vorstelijk paleis , een stadhuis, een dorps-raadhuis, 
enz.; van den heer J . van der Pluym een plan van een 
altaar in eene R. K . kerk; van den heer J . Dirkzwa
ger een ontwerp van een sociëteit te Kampen, benevens 
eenige studiën; van de heeren P. Valk en J . Opzei 
plans van een kurhaus, een hotel enz. en van eerst
genoemde daarenboven het ontwerp van een Protes-
tantsche kerk te Katwijk, enz.; van den heer H . J-
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de Richemont ontwerpen voor een kurhaus, hotel en 
winkelhuizen. 

Voors waren tal van studiën naar pleistermodellen, 
stillevens enz., geëxposeerd en niet onvermeld mogen 
eenige schetsen blijven van decoratiën, uitgevoerd door 
den heer Weeldenburg, benevens eenige schetsen van 
beeldhouwwerk, uitgevoerd door den heer S. Miedema, 
terwijl de Vereeniging de platen had tentoongesteld van 
het plaatwerk, dat zij denkt uit te geven. Over het 
algemeen maakten de teekeningen een zeer goeden in
druk en kunnen wij de Vereeniging geluk wenschen 
met haar succes. 

(A . e tA . ) H E T W E S T - F R I E S C H M U S E U M 
T E H O O R N . 

Toen in het jaar 1884 de jaarlijksche excursie naar 
Hoorn plaatsvond, werd door vele leden van het 
Genootschap Architectura et Amicitia een bezoek ge
bracht aan het West-Friesch Museum aldaar. 

Eenige bijzonderheden omtrent deze nuttige stich
ting , ontleend aan het dezer dagen verschenen jaar
verslag, zullen dus niet onwelkom wezen. 

Het West-Friesch Museum te Hoorn werd gesticht 
op initiatief van den Burgemeester Mr. W . K . Baron 
van Dedem, die daartoe op 18 October 1876 eene 
bespreking hield met elf heeren, bekend als belang
stellenden in geschiedenis en kunst. 

Op deze bespreking werd bepaald dat een adres 
zou gericht worden aan den Gemeenteraad van Hoorn, 
waarin verzocht werd de schilderijen en andere voor
werpen , in bezit van de Gemeente , ter plaatsing in 
het op te richten museum af te staan en over het 
algemeen de beoogde instelling te helpen totstand-
brengen. Tevens werd besloten eene oproeping tot 
medewerking, en tot het verleenen van geldelijken 
steun, te richten aan de inwoners der stad. 

Door verschillende omstandigheden, voornamelijk 
door het gemis aan een geschikt gebouw voor het 
museum, bleef het adres aan den Gemeenteraad zonder 
bepaald antwoord en werd de oproeping aan de stad 
genooten voorloopig uitgesteld. 

Na de opheffing van de Arrondissements-rechtbank 
werd het gebruik van eenige lokalen in het gebouw 
op den Rooden Steen, het oude Collegegebouw voor 
Gecommitteerde Raden, ten dienste van het museum 
verzocht en verkregen. De oproeping tot de stadge-
nooten werd in Juli 1878 gedaan en hoewel de uitslag 
niet ten volle aan de gestelde verwachtingen beant
woordde, was de toegezegde steun voldoende om met 
de inrichting van het museum te kunnen beginnen. 

In Apr i l 1879 benoemde de Gemeenteraad van 
Hoorn eene Commissie van toezicht op het Museum, 
die zich belasten zou met de behartiging van de be
langen der nieuwe instelling en den Gemeenteraad van 
hare werkzaamheden verantwoording zou doen. Tot 
leden der Commissie werden benoemd de heeren: 

Jhr. Mr . D . van Akerlaken, Mr . W . K . Baron 
van Dedem, Mr. W . C. J . de V i c q , J . C. Bast, 
Dr . J . J . Aghina , A . C. Bleijs , Dr. A . W . Wijbrands. 
A . G . Hooft, H . Vorderman, E . Korver, en H . 
Kroon Dz . , die uit hun midden de heeren Van Dedem, 
Wijbrands en Hooft, resp. tot Voorzitter, Secretaris 
en Thesaurier verkozen. 

De inrichting van het museum was in 1880 zoo 
verre gevorderd, dat tot de openstelling voor het 
publiek kon worden overgegaan. Men bepaalde een 
toegangsprijs van ƒ 0 . 2 5 de persoon, waarvan de op
brengst zou strekken tot emolument voor den concierge, 
met het bewaren en schoonhouden van het Museum 
en het rondleiden der bezoekers belast. 

Sedert werd tot op heden met de plaatsing van 

schilderijen en oudheden voortgegaan en werden eenige 
restauraties aan schilderijen, meubelen enz. verricht, 
waarvan de kosten bestreden worden uit een jaarlijksch 
subsidie van de Gemeente Hoorn, dat aanvankelijk 

ƒ 1 0 0 . — bedroeg, doch in 1882 tot /200.— verhoogd 
werd. 

Reeds spoedig na hare samenstelling verloor de 
Commissie vier van hare leden, waarvan de heeren 
A . C. Bleijs en A . W . Wijbrands door vertrek naar 
elders en de heeren J . C. Bast en A . G. Hooft door 
overlijden. 

In 1885 werden de nog ontbrekende leden door 
den Gemeenteraad benoemd, zoodat de commissie 
thans bestaat uit de heeren : 

Mr. W . K . Baron van Dedem, Voorzitter. 
Jhr Mr . D . van Akerlaken. 
Mr. W . C. J. de Vicq. 
E Korver. 
Dr. J . J . Aghina. 
H . Kroon Dzn. 
H . Vorderman. 
G. J. Hennink. 
J . Vermande Sr. 
G. H . van Hoolwcrff en 
J . Brouwer, Secretaris-Thesaurier. 
Hoewel het bestaan van het Museum niet in uitge-

breiden kring bekend werd gemaakt, omdat men door 
de geringe geldmiddelen slechts langzaam vorderde 
met de hoog noodige restauraties, lokten toch de schil
derijen van R O T I U S , F K R D . B O L , J O H A N D E B A E N en 
anderen, de geschiedkundige oudheden , de fraaie collectie 
gevelsteenen, het houtsnijwerk aan kasten en betim
meringen en andere belangrijke zaken een niet onaan
zienlijk aantal bezoekers. 

Het algemeen oordeel over de verzameling is zeer 
gunstig De lokalen zijn beter geschikt voor de ten
toonstelling der oudheden dan voor het bezichtigen 
der schilderijen en de verlichting laat nog te wenschen 
over. Intusschen bestaat het vooruitzicht, na verloop 
van eenigen tijd, in het museumgebouw andere ver
trekken te kunnen gebruiken, die beter aan het doel 
beantwoorden. 

De rekening en verantwoording der geldmiddelen 
van het Museum sluit over het afgeloopen jaar met 
een batig saldo van ƒ13 .10 . Hierbij is echter niet 
gerekend een renteloos voorschot, groot ƒ 125, van 
een der commissieleden , waarvan de verplichting tot 
terugbetaling nog op de kas rust. 

Zooals dan ook hierboven reeds vermeld is, vordert 
men, door de beperkte geldmiddelen, met de rang
schikking der voorwerpen en het verrichten van de 
meest noodige restauraties slechts zeer langzaam. 

Toch meent de Commissie uit het steeds aangroeiend 
getal bezoekers te mogen opmaken, dat het Museum 
aan het doel van de instelling beantwoordt en doet 
daarom met vertrouwen een beroep op besturen en 
particulieren , die voorwerpen bezitten, op de geschie
denis van West-Friesland betrekking hebbende, om 
deze hetzij ten geschenke, hetzij in bruikleen aan het 
Museum af te staan en zoodoende mede te werken 
tot instandhouding van de nagedachtenis aan ons 
roemrijk verleden. 

H E T C A R I C A T U U R - T E E K E N E N IN 
E N G E L A N D . 

Toen in het begin der l 8 i e eeuw het zoogenaamd 
caricatuurteekenen in Frankrijk, Italië, Duitschland 
en, niet te vergeten, ook in Holland reeds geruimen 
tijd bloeide, werd deze kunsttak in Engeland door de 
tijdgenooten van S. Wift, wegens gemis aan bekwame 
kunstenaars, nog zeer stiefmoederlijk beoefend. Eerst 
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na de revolutie van 1688 had het eigenlijke carica-
tuur-teekenen een aanvang genomen en de leerlingen 
der Hollandschc meesters, die met den nieuwen Koning 
naar Engeland overstaken, voerden het daartelande in. 

Lang werd geaarzeld of aan brons dan wel aan pa
pier de voorkeur zou gegeven worden; na vervaardi
ging van verschillende voortbrengselen in beide mate
rialen, helde men meer en meer tot het papier over, 
terecht begrijpende, dat brons strengere lijnen en meer 
ernstige onderwerpen verlangt dan de vormen en 
voorstellingen der caricatuur gewoonlijk verschaffen. 
De caricatuurteekening in 't algemeen heeft geen langen 
levensduur; de voorstellingen hebben slechts voorbij
gaande waarde. Dergelijke teekeningen beoogen niet 
het schoonheidsgevoel te ontwikkelen, den smaak te 
verfijnen, grootsche gebeurtenissen te vereeuwigen of 
het schoone in de natuur te vertolken; zij strekken 
alleen om maatschappelijke kwalen , gebreken en derge-
lijken door geestvolle, vernuftige hekelschetsen aan de 
kaak te stellen, zoodat zij uit den aard der zaak meer 
zedekundig dan esthetisch veredelend werken. 

De talentvolle William Hogarth was de stichter van 
de zuiver Kngelsche caricatuur; hij werd te Londen 
in 1697 geboren en op 1 jarigen leeftijd in dc leer 
gedaan bij E l l i s Gamble, goudsmid cn graveur in de 
Cranboume-straat, op den hoek der Cranbourne-allcc. 
Deze werkplaats, met uitzicht op het drukste gedeelte 
van het toenmaals reeds woelige Londen, was bij uit
nemendheid geschikt om het maatschappelijk straatleven, 
van eiken stand en in de verschillende uitingen, gade 
te slaan. 

Uit al zijne werken blijkt, dat Hogarth daarvan 
partij heeft weten te trekken en dat de werkplaats zijn 
eigenlijke leerschool is geweest. Dc hartstocht van den 
jongeling om alles gade te slaan, ook op de uren, 
buiten de werkplaats doorgebracht, was verbazend groot. 
Hij was bij alles en overal; trouwens de Londensche 
maatschappij van die dagen gaf veel te aanschouwen, 
dat uit een oogpunt van zedelijkheid stof tot over
denken gaf. Nu eens bezocht Hogarth de geheim
zinnige magazijnen, waar men eene vrouw kocht, 
voorgevende een stuk porselein te gaan uitzoeken; 
dan weder drong zijn blik door in de beruchte Fransche 
gaarkeukens van den „beau-monde" van die dagen. 

Zoodra hij daartoe de middelen bezat, bezocht hij 
de marionetten van Powell of de wassenbeelden van 
madame Salmon; zelfs tcrdoodveroordcelden en ge
wone gevangenen waren voor zijn zucht tot opmer
ken niet veilig cn verscheidene malen bracht hij een 
bezoek aan Newgate en andere gevangenissen. Ook 
terechtstellingen trokken zijne aandacht, en hij was ge
tuige van het terdoodbrengen van den beruchten Jack 
H u l , die prototype van den eleganten vagebond. 

Voor iemand, die het maatschappelijk leven van 
zijn tijd in geschrift of wel met teekenpen of penseel 
wilde weergeven en critisecren, waren de omstandig
heden in de achttiende eeuw bijzonder gunstig; het 
was geen wonder, dat de zucht, om dat leven tc schil
deren en te moralisceren, bij den grooten aanleg van 
William tot volmaking kwam. 

Hij behoefde niet te scheppen en slechts weer te 
geven wat zijn scherpe opmerkingsgave hem deed zien. 
In zijn voortbrengselen ontbreekt het naïeve, het 
bekoorlijke en het karakteristieke, dat zijn Hollandschc 
kunstbroeders op dit gebied eigen is en waardoor zelfs 
de banaalste voorstelling nog een waas van beval
ligheid heeft. 

Hogarth had geen bepaalde scheppingskracht, maar 
toch treffen wij onder zijne werken ware meester
stukken aan, die voor de kennis van dc Londensche 
samenleving dier dagen onbetaalbaar zijn. 

A l s zoodanig noemen wij een kijkje in den Schouw
burg; van het tooneel is slechts weinig te zien, maar 
het orkest en de zaal met toeschouwers worden voor
gesteld op het oogenblik, dat er een algemeen gelach 
plaatsvindt. Al le mogelijke physiologische variaties 
van lachen zijn weergegeven; elk toeschouwer lacht 
op zijne wijze en niet alleen met de lippen, neen! 
alles lacht in hen, van het hoofd tot de voeten. 

Een enkel toeschouwer, de critiek, maakt daarop 
uitzondering; de muzikanten lachen niet, want deze 
arme lieden, die voor eenige stuivers verscheidene uren 
moeten spelen, konden ook moeilijk schik hebben. 
Toentertijd had het publiek slechts smaak voor koddige, 
boertige stukken. Vaudevilles , pantomines , operetten, 
feëriën en balletten waren in Drury-Lanc aan de orde 
van den dag. Hogarth zag het verkeerde van die 
modezucht in , getuige een caricatuur door hem in 1723 
uitgegeven, waar de werken van Shakespeare op een 
kruiwagen geladen zijn en het opschrift „scheurpapier" 
dragen. 

Om het Engelsche volk van die dagen op het top
punt van uitgelatenheid te leeren kennen, moeten wij 
Hogarth's K e r m i s te S o u t h w a r k zien. Wat een 
geraas cn gedartel op dat doek! Onwillekeurig brengt 
men, bij het beschouwen daarvan, de handen aan de 
ooren. Alles is in volle werking; koperen instrumen
ten schetteren, koorddansers en worstelaars verrichten 
hunne halsbrekende toeren; exerceerende apen, vech
tende hanen, in een woord, alles wordt in volle actie 
weergegeven. Al le standen, van af den bedelaar tot 
den edelman, zijn op het toppunt van kermisvieren en 
geven zich aan verregaande losbandigheid en dronken
schap over. 

Het misbruik van geestrijke dranken was in de ge-
heelc Londensche samenleving doorgedrongen. Hogarth 
moraliseert dit misbruik in twee teekeningen. De eene 
stelt voor Sterkedrank-laan en de andere Bierstraat. In 
de Dranklaan zien wij niets dan havclooze kinderen, 
grijsaards van 30 jaren, vechtende echtparen, in één 
woord niets dan wanorde en armoede. In de Bierstraat 
daarentegen heerscht welvaart; ieder is vergenoegd en 
arbeidt met lust. 

De bovengenoemde gewrochten van Hogarth zijn nog 
niet zijne hoofdwerken. Het toppunt van roem bereikt 
hij met zijn vier drama's. Evenals drama-schrijvers 
ontleende hij de onderwerpen aan het dagelijksch 
leven , doch zijn schouwburg was het doek, zijne acteurs 
waren de figuren, die hij vol actie daarop afbeeldde. 

Deze 4 drama's zijn: het huwelijk a la mode; de 
twee leerjongens; de geschiedenis van een lichtmis en 
die van een lichtekooi. 

Het eerste drama geeft in zes schilderijen de ge
schiedenis en den ongelukkigen afloop van een huwe
lijk , tusschen de dochter van een rijk city-man en den 
zoon van een graaf, uit berekening gesloten, zonder 
op wederzijdsche neigingen acht te geven. Reeds het 
eerste tableau, de zaal voorstellende, waarin het con
tract wordt opgemaakt, doet de gevolgen vermoeden, 
waartoe dit huwelijk zal leiden, want in een der hoeken 
van de zaal zijn twee aaneengekoppelde honden af
gebeeld , die vrceselijk te keer gaan en elkaar bijten. 
Het tweede drama „de twee leerjongens" wijst in ver
schillende afbeeldingen op de voordeden van ijver 
en oppassendheid tegenover luiheid en losbandigheid. 
Twee leerjongens zijn tegelijkertijd in hetzelfde atelier 
werkzaam; dc eene is vlijtig en doet zijn best het 
vak grondig te leeren, terwijl de andere zit te slapen 
en den leertijd met allerhande ondeugendheden zoek
brengt. De vlijtige wordt een flink werkman, daarna 
patroon, en ten laatste sherif van Middlesex; de an
dere vervalt van kwaad tot erger om ten laatste op 
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het schavot het leven te eindigen. Het derde drama 
geeft ons op aanschouwelijke wijze in verschillende 
tafereelen de gevolgen van het losbandig leven van een 
jongmensch uit de groote wereld; een caricatuur op 
de ergerlijke en uitspattende levenswijze van de hooge 
kringen der Londensche samenleving. Het vierde drama 
is de geschiedenis van een meisje, uit een der graaf
schappen naar Londen gekomen en aldaar in handen 
van eene beruchte koppelaarster gevallen. De verschil
lende voorstellingen doen zien, hoe zij van den rechten 
weg wordt afgeleid, van kwaad tot erger vervalt, al 
dieper cn dieper zinkt, om ten laatste als eene veile 
lichtekooi te gronde te gaan. Aandoenlijke oogenblik-
ken uit dit bewogen leven, oogenblikken van nadenken 
en berouw, heeft Hogarth daarbij afgebeeld. 

Ook op het politieke leven van die dagen zijn door 
Hogarth verscheidene caricaturen geteekend of ge
penseeld. Men vergaf hem echter (zelfs in de hof-
en regeeringskringen) veel, doordien hij bij tijd en 
wijle de eigenliefde zijner landgenooten zoo mees
terlijk wist te streden door het maken van bijtende 
caricaturen op de Franschen, hunne erfvijanden. 

Deze beknopte mededeelingen strekken om te doen 
uitkomen, dat Hogarth zich vooral door zedekundige 
voorstellingen jegens zijne tijdgenooten verdienstelijk 
heeft gemaakt door de. wijze lessen, die hij hun ge
geven heeft. Ook de nakomelingschap is hem grooten 
dank verschuldigd, niet alleen voor de moraal, die uit 
zijne werken te leeren vie l , maar ook voor de kennis 
der zeden en gewoonten van het Engeland der 13 ( l e eeuw. 

Zonder bepaald geniaal kunstenaar te zijn, verdient 
Hogarth bewondering en waardeering om de fijne op
merkingsgave , het meesterschap van weergeven en het 
oorspronkelijk, geestig, bijtend vernuft. Hij heeft aan
spraak onder de eerste Engelsche meesters der i 8 1 , e 

eeuw gerekend te worden. D . 

D E T E N T O O N S T E L L I N G V A N 
BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP 

T E R O T T E R D A M . 
De beoefenaren der vaderlandsche Bouwkunst heb

ben dit voorjaar het zeldzaam voorrecht kunnen smaken 
drie tentoonstellingen van de voortbrengselen hunner 
collega's te bezichtigen. Vergeleken bij den toestand 
van eenige jaren geleden, is dit een verblijdend ver
schijnsel en een teeken van het verhoogde kunstleven, 
dat de architecten begint te bezielen, 

In Amsterdam opende de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst een tentoonstelling van teeke
ningen van werken hater leden. Veel schoons was 
hier te bezichtigen, doch veel ontbrak, dat daartoe be
hoorde , om de verzameling compleet te kunnen noemen. 
Ook de wijze van inrichten van deze verzameling was 
niet zeer smaakvol te achten. 

Een tentoonstelling van meer belang was de keurige 
verzameling photographische reproductiën en teeke
ningen, door het Genootschap A r c h i t e c t u r a et 
A m i c i t i a te Amsterdam bijeengebracht uit de porte
feuilles van de meeste Nederlandsche architecten, met het 
doel om op de Berlijnsche tentoonstelling door een collec
tieve inzending onze Duitsche naburen een zoo volledig 
mogelijk overzicht te geven van de hedendaagsche 
bouwkunst in ons kleine, doch nijvere land. 

Ook deze tentoonstelling was echter niet compleet, 
want hier ontbraken weder de werken van enkele ver
dienstelijke mannen, die elders wel waren vertegenwoor
digd en geen gevolg hadden gegeven aan de uitnoo-
diging om mede te werken, waar het gold de eer van 
ons vak in den vreemde te helpen ophouden. Wat 
hiervan de reden zij, blijve hier buiten beschouwing , 
doch de bekende spreuk: „Eigen kunst is eigen leven" 

blijkt door „ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a " naar 
waarde te worden geschat. 

Dit was ook de prikkel, die de jonge, doch met le
vensmoed bezielde Vereeniging Bouwkunst en Vriend
schap te Rotterdam aanspoorde tegenover andere kunst-
lichamen te toonen, welke innerlijke kracht er in haar 
schuilt, door een tentoonstelling te openen van de wer
ken harer leden. 

Voor alle bezoekers waren het voorzeker aangename 
oogenblikken van studie, die zij dezer dagen in de zaal 
van den Doelen te Rotterdam doorbrachten. Veel ver
dienstelijk werk is hier bijeen en het is zeker een moei
lijke taak in een beknopt overzicht alles te noemen. 

De werken van de oudere architecten waren ver
tegenwoordigd door een ontwerp van een schouwburg 
van W . C. van Goor, een teekening van het thans 
gesloopte stationsgebouw tc Rotterdam van W. van 
der Stok en verschillende uitgevoerde en onuitgevoerde 
ontwerpen van J . C . van Wijk. 

Het leeuwendeel op deze tentoonstelling kwam 
toe aan de jongeren. Tal van keurig geteekende 
ontwerpen van grootere of kleinere bouwwerken, van 
decoratieve onderdeden en van meubels geven een 
goeden dunk van de werkkrachten, die de nog jeugdige 
Vereeniging Bouwkunst cn Vriendschap in zich bevat; 
werkkrachten, die een ouder zusterlichaam van veel 
grooter omvang haar thans zeker zal benijden en die 
het zal betreuren van zich te hebben vervreemd in 
stede van ze door juiste maatregelen te hebben ver-
eenigd, doch terug ter tentoonstelling. 

Bijzonder de aandacht trokken de schetsen en teeke
ningen van A . van de Sandt, J . P. Stok, W . Stok Jr., 
de meubelontwerpen van A . Spoon, wiens stijlvol werk 
niet weinig de waarde van de producten van de 
meubelfabriek van de firma Kckhardt te Rotterdam 
verhoogt. Verder de inzendingen van C. N . van Goor, 
G. M . Bakkus en G. de Zeeuw, W . Molenbroek, 
De Richemont cn Blijenburg. 

Keurige schetsen in klei van S. Miedema, afgewis
seld door geboetseerde paneelen van J. H . de Riche
mont en omringd met afgietsels op de welbekende 
fraaie paneeltjes van Oudenaerde, gaven een aangename 
afwisseling. 

De firma Jansen en Knipping, decorateurs te Rot
terdam, had een schoone collectie photographieën naar 
door haar uitgevoerde werken tentoongesteld. 

Ten slotte vermelden wij een paar olieverfstukken 
van K . Hasper en de voornaamste inzenders zijn ge
noemd 

De Vereeniging Bouwkunst cn Vriendschap komt 
een woord van hulde toe voor de energieke wijze, 
waarop zij zich in korten tijd heeft weten te vormen 
en uit te breiden, terwijl zij getoond heeft, in weerwil 
van de tegenwerking van zekere zijde, iets goeds tot 
stand te kunnen brengen. Hare Tentoonstelling moge 
door vele worden gevolgd! 

(A. et A . ) I N G E Z O N D E N . 
Documents classes de l'art dans les Pays-

Bas du X ' ' au X V I I I ' siècle, recueillis et re
produits par J . van IJsendijck. 

In N " . 20 van dit weekblad twijfelt de heer H . G. 
Jansen niet of verscheidene inteekenaars op bovenge
noemd werk met zijne opmerkingen zullen instemmen. 

Ondergeteekende behoort geenszins tot die categorie 
van inteekenaars. 

Door het schrijven van den heer Van IJsendijck 
aan de inteekenaren, van 31 Januari 1 8 8 6 , bericht ZEd . , 
dat er voortaan geene reproducties naar gravures meer 
in zijn werk zullen voorkomen, en zulks zonder ver-
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mindering van prijs voor de tegenwoordige inteekena
ren. Dat de heer Van IJsendijck zijn woord gestand 
houdt, bewijzen de afleveringen van Januari, Februari 
en Maart. De opmerking ten aanzien dezer reproduc
ties mist dus thans alle recht van bestaan. 

De heer van IJsendijck zegt in zijn schrijven, dat hij 
zich, door het nemen van dien maatregel, opofferingen 
moest getroosten. Wel verre van zulks te erkennen, 
spreekt de heer Jansen nog van een „vrij duur werk". 
D e platen komen op een weinig meer dan/0.40 te 
staan. Van welk werk met soortgelijke platen kan 
zulks gezegd worden? 

En nu de twee breed uitgemeten grieven. Wanneer 
de titel spreekt van de kunst in Nederland van de 
X ' ' tot de X V I I I " eeuw, mogen dan geene kunstvoor
werpen uit laatstgenoemde eeuw worden afgebeeld ? 
En welk beoefenaar of bewonderaar der beeldhouwkunst 
zal het den uitgever euvel duiden, dat hij in twee platen 
hetzelfde onderwerp behandelt, doch in de tweede plaat 
datgene geeft wat nog aan de eerste ontbrak ? 

Ondergeteekende zoude gaarne zien , dat meerderen 
zich bij hem aansloten om het Bestuur van „Architec
tura et Amicitia" uit te noodigen, den heer Van IJsen
dijck erkentelijkheid te betuigen voor de uitstekende 
wijze , waarop hij zich van zijne taak kwijt en waar
door hij de beoefenaars der kunst niet weinig aan zich 
verplicht. H . 

P R I J S V R A A G 
V A N D E I J S C L U B T E L E E U W A R D E N . (') 

dZeeutuarden, 21 Mei 1886. 
Op de prijsvraag, uitgeschreven door het Bestuur 

van de IJsclub te Leeuwarden, voor het ontwerp van 
eene Directie-, Feest- en Muziektent, zijn slechts acht 
antwoorden ingekomen, onder de volgende motto's: 

1. Schaats (figuur); 
2. Schaats (in letters); 
3. Atze van Terzooi; 
4 . Vorst; 
5. Paeonie ; 
6. Ijsvermaak; 
7. Patiner; 
8. Sport. 
In de vergadering, hedenavond gehouden , is de prijs 

toegekend aan het antwoord, onder het motto Schaats 
(figuur) ingezonden door den heer Tj. Hommes, op
zichter van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat
schappij te Deutichem, als in juistheid en soberheid van 
conceptie, gepaard aan goede vormen en nette teekening, 
boven de anderen uitmuntende. 

Omtrent de overige ingezonden ontwerpen valt te 
vermelden, dat het plan onder het motto Paeonie, op 
calqueerpapier geteekend, den indruk geeft van niet 
voor dit programma te zijn ontworpen, terwijl de vast
gestelde bouwsom overschreden is; den inzenders van 
de andere antwoorden moet over 't algemeen oefening 
en studie van goede vormen worden aanbevolen. 

De teekeningen zullen morgen, Zaterdag 22 M e i , 
voor de leden van de Club worden tentoongesteld. 

D E B O U W M E E S T E R . 
Het plaatwerk, onder bovenstaanden titel door P. 

Gouda Quint te Arnhem uitgegeven, bevat ontwerpen, 
schetsen en details van hedendaagsche en oude kunst 
en voorwerpen van kunstnijverheid, benevens antwoor
den op prijsvragen, bijeengebracht door het Genoot
schap Architectura et Amicitia, te Amsterdam, en den 
architect F . W . van Gendt JGz. , te Arnhem. 

Dezer dagen is aan de inteekenaren de t w e e d e 
(') Zie het programma in De Ofmcrker van io April j . l . , bladz. 122, 

a f l e v e r i n g van den tweeden jaargang verzonden, 
bestaande uit: 

Hedendaagsche kunst: 
Ombouwing van het Begijnenhof te Amsterdam, 

naar een ontwerp van den bouwmeester A . C. Bleijs 
(dubbele plaat); 

Ingang der Koninklijke Nederlandsche Stoomdruk
kerij te Amsterdam, ontworpen door de architecten 
W . Wilkens en G. van Arkel . 

Prijsvragen : 
Woonhuisgevel van den architect W . J. Camman; 
Jacht-rendez-vous, van de architecten G. Bakkus en 

G. de Zeeuw. 
Oude Kunst: 
Eikenhouten koorhek in de St.-Vituskerk te Naar-

den, in teekening gebracht door den architect A . W . 
Weissman. 

De e e r s t e a f l e v e r i n g van den loopenden jaar
gang bevatte: 

Hedendaagsche Kunst: 
Friezen in het gebouw der Amsterdamsche Melkin

richting, naar een ontwerp van den beeldhouwer E . 
van den Bossche (dubbele plaat). 

Prijsvragen: 
Jacht-rendez-vous, van den architect C. H . Verhulst; 
Gesmeed-ijzeren trapleuning voor een raadhuis, van 

den architect W. Kromhout G z . ; 
Gevel van een heerenhuis, van den architect H . J . 

Jesse; 
Orgel, van den architect A . W. Weissman. 
Naar wij vernemen zal de d e r d e a f l e v e r i n g be

staan uit: 
Hedendaagse/ie Kunst: 
Hollandsche manége te Amsterdam , naar het plan 

van den architect A . L van Gendt (2 platen); 
Watertoren van de nieuwe gasfabriek te Amsterdam; 

architect I. Gosschalk; 
Woonhuisgevel aan de Ruischstraat, te Amsterdam; 

architect H . G. Jansen. 
Prijsvragen: 
Bekroond ontwerp van de prijsvraag , uitgeschreven 

door de Sociëteit Het Collegie te Kampen; architect 
Evert Breman (2 platen). 

Uit deze opgave blijkt, dat er getracht wordt zoo
veel mogelijk afwisseling in het plaatwerk te brengen. 
De reproductie der platen verdient lof en met aandrang 
wordt dit echt Nederlandsche werk bij de bouwkun
digen aanbevolen. Het bezit bovendien de verdienste 
van goedkoop te zijn; leden van het Genootschap A r 
chitectura et Amicitia betalen slechts ƒ 6 per jaargang, 
bestaande uit 36 platen met tekst, inhoud enz., over
eenkomende met ruim 16 cent per plaat. Voor niet-
leden van genoemd Genootschap is het werk voor de 
som van ƒ 8 verkrijgbaar gesteld. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN" 
A M S T E R D A M . De Gemeenteraad heeft zich met de voordracht 

van Burgemeester en Wethouders vereenigd en eene som van 
ƒ3000 beschikbaar gesteld, teneinde een der binnenplaatsen 
van het Rijksmuseum voor de aanstaande stedelijke tentoon
stelling van schilderijen in te richten. 

In plaats van den heer Jac. Ankersmit, die de laatste jaren 
als wethouder van publieke werken optrad en thans om rede
nen van gezondheid genoodzaakt is deze gewichtige betrekking 
neer te leggen, werd de heer J. Coninck Westenberg benoemd. 

R O T T E R D A M . Bij den Raad is een voorstel van B. en W. 
ingekomen om met de Imperial Gas-Association een overeen
komst aan te gaan tot overneming door de Gemeente van de 
gasfabriek, de pijpen, enz. in het voormalig Delfshaven. 

L E I D E N . De Gemeenteraad besloot dezer dagen aan het ver
langen van den Minister van Binnenlandsche Zaken gevolg te 
geven en de Hooglandsche kerk te ontdoen van de aan- en 
uitbouwsels, die langs de westzijde van dit gebouw gevonden 
worden en het gerestaureerde monument in hooge mate ont
sieren. 
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GRONINGEN, Temidden van dc kermis-
drukte, kwam in de voorgaande week de 
besteigering om de westzijde van den Mar
tini-toren gereed Waarschijnlijk is het 
aan die omstandigheid te wijten, dat deze 
gebeurtenis onopgemerkt voorbijging cn I 
toch is het een werk van belang. De j 
steiger heeft eene hoogte van 39 meter i 
en staat geheel vrij , waarbij nog komt, j 
dat hij ten deele op eene overbrugging 
of een spanwerk van niet minder dan I 
16.5 meter spanning moest gebouwd wor-1 
den, om reden twee gebouwen, de woning ! 
van den torenwachter en het logement j 
Reitscma, onmiddellijk tegen den toren | 
gebouwd zijn. 

Het geheele werk. waarvoor ongeveer 
zesduizend gulden werd uitgegeven, is 
in eigen beheer uitgevoerd onder leiding 
van den heer J. A. Nieuwenhuis, hoofd
opzichter der gemeentewerken, daarin bij
gestaan door den opzichter-volontair W. 
van Engelenburg. 

D O R D R E C H T . De heer Alexander Ver-
huell , van Arnhem, eerelid van l'ictura 
alhier, gaf dezer dagen aan het Genootschap 
eene belangrijke verzameling werken van
en naar Rembrandt ten geschenke, waaron
der de portretten der ouders van dien groo
ten schilder, afbeeldingen van zijn geboor
tehuis te Leiden, verschillende portretten 
van den meesteren van zijneechtgenoote, 
door hem zelf en door anderen vervaar
digd, en tal zijner werken in teekening 
en ets., waaronder een latere afdruk van 
de honderd-guldensprent voorkomt. 

Onder deze collectie treft men verder 
veel aan van hetgeen later tot vereering 
en ter nagedachtenis van den grooten 
meester is daargesteld. 

S C H A O F . N . De gasfabriek is door den 
heer Klaassen te Zwolle voor ƒ 7 0 0 0 over
genomen. 

— Aflevering 5 van De Natuur (uitgave 
van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

Hulpmiddelen bij het filtrecren door pa-

Êier (met lig.). — Ken goudveld in Siberië — 
en nieuwe toepassing van de wrijvings-

electriciteit (met fig.). — Onze voeding. — 
De zelfregistreerende barometer van R i 
chard — Een nieuwe vorm van Leclan-
ché-element. — Natuur- en werktuigkun
dig allerlei: Een gloeilamp voor lucht
zuivering. De Cycloidotroop (met tig.). — 
Merkwaardigheden in Amerika, naar brie
ven van A. Tissandier (met fig.). — De 
electriciteit begeeft zich naar de opper
vlakte der geleiders (met fig.). — De 
Sahara. — Van Brohl naar Maria-Laach 
(met fig.). — Sterrenkundige opgaven. — 
Correspondentie. — Vragenbus. 

ADVERTENTIEN. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Woensdag 2 Juni 
1886, 's voormiddags 11 •/, ure, in liet open
baar ten (iemeentebuize aanbesteden: 

H e t maken v a n Trot to i rs mot Trot
to i rbanden v a n Hendigers teen , 
K l i n k e r g o t e n en Rol l agen i n d i 
verse straten de r Gemeente. 

Aanwjjzing Woensdag 20 Mei 's voormid
dags 10 ure bureau Publieke Werken, al
waar de teekeningen ter inzage liggen; 
bestek met gezegeld inschrjjvingsbiljet tegen 
betaling van ƒ0.50 ter Secretarie verkrijg
baar. 

Alexander l MEIJER 
Binnen- en Buitenlandsche Boekhandel. Spe
c ia l i te i t i n b o u w k u n d i g e Boek- en 
P laa twerken . Teeken- en Schrijfbe
hoeften , B i n d - en D r u k w e r k . Plaatsing 
van advertentiën in alle bladen. 

Korte Houtstraat 14« 
ÜEN HAAG. 

(il'IDCClUC UlTül'll op Zoom. 
AANBESTEDING LEVERING GRES KEIEN. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N 
BERGEN 01' HOON maken bekend, dat 
door hen op Woensdag den 26 Mei aanstaande, 
des namiddags ten twee ure ten Raadhuize 
aldaar in het openbaar bjj enkele inschrij
ving zal worden aanbesteed: 

De l eve r ing van 53000 s tuks G r è s -
keien. 

Bestek en voorwaarden dier aanbesteding 
zjjn tegen betaling van 25 cents ter Secre
tarie verkrijgbaar. 

Bergen op '/.oom, den 11 Mei ISSfi. 
Burgemeester en Wethouder* van 

Bergen op Zoom, 
A. .1. L. DE ROOCK. 

He Secretaris, 
L. M. MAGNÉE. 

H M & \W U l l l i l l l l . i l 
B O T T E R D A M . 

E I G E N A A R S v a n B A S A L T G R O E V E N 
in RI.1NPRUISSEN. 

Agen ten van de Maatschappij van 
Quenast , van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en v a n 
de Bonner Port land-cement Fab r i ek . 
Handelaars in Basalt, Hardsteen. Bruinsteen, 

Fanconval-, |tor|)hicr- c n basallkeien. 

Openbare Verkooping 
BIJ INSCHRIJVING, 

door den ONTVANGER DER REGISTRATIE 
EN DOMEINEN, te DELFT, op Dinsdag den 
8 Juni 1886. des voormiddags te 10 uren, in 
het Hotel I.umiF.cnTS (vroeger SCHAAP), achter 
het Stadhuis te Helft, van buitendienstgestelde 

voorhanden te Delft, als: 
Paardenhaar , L e d e r , geslagen en 

gegoten I j z e r , K o p e r en andere M e 
ta len , H o u t e n V o o r w e r p e n , Dekens , 
L a k e n s , Telemeters , enz. 

De Verkaveling komt met eenige inlich
tingen voor in de Verkoopsnotitiën, die op 
franco aanvrage gratis te bekomen zijn door 
tusacheiikoinst van eiken Ontvanger der Re
gistratie en Domeinen. 

A . T B A C 0 N & Ö T 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 

in V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 
gen , Bouwmate r i a l en enz. 

BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m TV', t-ïïti», 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
F A B R I E K • «AM . MTUOSL ASPHALT 

h l d e i t r a s AMSTERDAM 
Beltweg N " . 3. ZWITSERLAND. 

(iecomprimcerde Asphaltvvegen en dito Dorsen vloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Hinks» Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of' bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C.OZN . . Beekstraat F. 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

JAN VAN DER POT, Vischsteeg N», 7, Rotterdam. 
K Y A N I S E E R F A B R I E K . 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen ve r ro t t ing en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en k leur loos . Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
IJe l i r i s i l i e k l u i t - e n h y d r a u l i s c h e k a l k . 

Billijke prijzen en vrachten. 
Kunstgraniet systeem Petitjean. Polychrom- of Frescocement. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gel iovo op voornaam en adres te let ten. 

http://Ulllillll.il
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OPENBARE 
AANBESTEDING. 

BURGEMEESTER KN WETHOUDERS VAN 
ROTTERDAM zjjn voornemens op Vrijdag 
den * Junij 1886, ties namiddags ten 1 ure, 
ten li'aadliuize aldaar aan te besteden: 

H e t bouwen van twee Scholen 
aan de V l i e t k a d e . 

Bestek, voorwaarden en teekening liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de Plaatselijke Secretarie en het 
IStads-Timmerhuis te Rotterdam en zjjn tevens 
voor f 1 verkrijgbaar bjj Wed. P. V A N 
WAESBERGE en ZOON, Boekdrukkers, Hout
tuin I'S. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. De aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op lloiolenloy den 21 Mei 
1886, des voormiddags ten 11 ure. 

B. HOLSBOER. - ̂ Vrnliem. 
Loverancier van Z . M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Teutoons!) 
H o o g s t e o n d e r s c h e i d i n g 1 8 7 9 . 

EQÜERRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
B A K E N S . R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 

H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS m WERKTLIGEW 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1888 bekroond met 
BEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R DAM. 
Bij STENFERT KROESE k V A N DER 

ZANDE te Arnhem is verschenen: 

HET GEBKUIK VAX 

Geasphalteerde IJzeren Buizen 
VOOR 

W A T E R L E I D I N G E N , 
v o o r n a m e l i j k m e t het oog op d e t e A r n h e m 

b e s t a a n d e q u a e s t i e , 
DOOR 

D r . W . M E I J E R O T G H . 
Pr i j s 60 Cent. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere at of 
niet tropische producten; 

Roliriiilr. HU bpuMwaxk SttctwMkaopta, 
GEBOUWEN in Scherphoek rn u » andere b>u««ijui, 

p M in ijzer if ijzer met hout «f steen. 
VAN DER LINDEN & C"., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer. voor zijbe-
klccding en dakbedekking pasklaar. 

(•alvaiiUeerlng op Loon. 

DE LINT k Cie. 
Hollrrtlam. 

P A R K E T V L O E R E N e n W A N O T E G E L S : 
V T L L E R O Y & B O C H , 
BOCH FRÈRES. 

M I N T O N H O L L I N S & Cie. 
Trottoir-IJzersteen en Comonttegels. 

Groote voorraden. 

BECKER & BLDDINGH. -
KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

GOUDEN 
Staats-Medaille. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

De Portland-Cementfabriek van 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
te Aiiiöiicburg bij lliebikli a/d. liijii 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naar 
den eisch der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, 

met garantie voor de grootste vastheid en 
deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der fabriek: 400,000 vaten per jaar. 
Magazijnhouders in de voornaamste steden. 

DUSSELDORF 
1880. 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 
1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 
a M. 1879. 

Diploma A: 
Eerste prijs 
voor uit
muntend 
fabrikaat. 

Kassei 
1870. 

PHOTOLITIIOGRAPHIE, PIIOTOZIXCOGBAPBIE 

en Stéréotype-Inrichting 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichting- voor Photolithographic, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plan», Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phoioilnco-
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne stèréatypr-liirlrhtlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden opftai.eo aanvrage gratis toegezonden. 

O-. J . T H I T M E . 

Sirziger Mozaïekvloerenfabriek. 
SIR ZIG a/Rijn. 

Deze Mozaïekvloeren hebben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, stand
vast igsto en, door de rjjke kleuren, als de 
schoonste bevloer ing doen kennen. Uit 
fijne k l e i en v loeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bjj het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afsljjting is 
onderworpen, zoeals door honderden getui
genissen kan gestuafd worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & C , A m s t e r d a m . 

Gedrukt bij G. W. van der Wiel & (X, te Arnhem. 
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Redacteur-Uitgever V. W. V A X G K X D T ÏGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van liet Weekblad en advertentiën: 

Bureau van De Opmerker. I trickoningenstraat 28. Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia J A X S P R I M i E K , 

C. B. P O S T H U M U S M K V J K S en A. W. W K I S S M A X . 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Heer 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den lieer 
T H . G . S T R E N G E R S , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

A.W.W.. 
A B O N N E M E N T / 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Xederlandsch-Indië / 9.—, heiden hij vooruitbetaling. 

A I > V K k T K N T I K X ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
, cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen " 

A F Z O N D E R L I J K E N O M M E R S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te hekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den H00fd-Correspondent J o n . G . S T E M I . E R C/.N . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

(A. et A. ) D E J U B I L E U M - T E N T O O N S T E L L I N G i 
T E B E R L I J N . 

I. 
De Berlijnsche Kunst-academie, door Koning Fre-

derik I, in het jaar 1699 opgericht, was oorspronkelijk | 
gevestigd in eenige vertrekken van het Marstall-Geblinde, j 
en stelde zich ten doel, jongelieden in teekenen, meet
kunst, perspectief enz. te bekwamen. In de eerste 
tijden van haar bestaan bracht zij geen beroemde leer
lingen voort, en zelfs toen Frederik de Groote de 
Fransche kunstenaars Lesueur en Pesne tot leeraren 
aan de Academie benoemd had , bleef zij toch nog zon
der den minsten invloed op de Duitsche kunst. Slechts 
Daniël Chodowiecki gelukte het, door zijn teekenstift 
de aandacht van het publiek op de Academie te ves
tigen. 

Eerst toen Friedrich Anton von Heinitz in Januari 
1786 tot curator der Academie benoemd was, kwam 
er nieuw leven. Heinitz verzocht den Koning, de sta
tuten der Academie zoodanig te mogen veranderen, 
dat er jaarlijks een tentoonstelling georganiseerd kon 
worden. Frederik de Groote stond dit toe, en den 
20 < t e u Mei 1786 werd de eerste tentoonstelling in een 
plechtige zitting van de Academie geopend verklaard. 

Het onderwijs moest wegens deze tentoonstelling tij
delijk gestaakt worden, en in de beschikbaar gekomen 
zalen werden 37 nummers bijeengebracht. De catalo
gus werd voor 4 groscken verkocht en diende tegelij
kertijd als bewijs van toegang. Door een streep met 
rood krijt werd iedere catalogus, na gebruikt te zijn, 
als zoodanig aangeduid. Daar echter deze krijtstrepen 
gemakkelijk weder verwijderd konden worden , wat tot 
bedrog aanleiding gaf, werden later gewone toegangs
bewijzen verkocht. 

Eigenaardig is het, dat eene zaal gevuld was met j 
het werk van leerlingen der Academie en eene andere 
zaal met het werk van dillettanten, als Prins Frederik 
Willem, zijn broeders en zusters, Alexander von Hum
boldt , enz. In de zaal der buitenlandsche kunstenaars 
was het beroemde portret van den grooten Keurvorst, 
door Gerard Houthorst, het merkwaardigste. Wat de 
leden der Academie zelf inzonden, had niet veel te 
beteekenen. 

De tentoonstellingen, die in de achttiende en het 

begin van de negentiende eeuw gehouden werden, 
verhieven zich niet boven dit peil. 

Werken van beteekenis zag men in l 8 l O , toen 
Schinkel zijn ontwerp voor een grafkapel voor koningin 
Louise tentoonstelde, en in 1812 , toen Scliadow zijn 
relief met de apotheose van de koningin en Rauch zijn 
buste van Frederik Willem III inzond. Tot 1830 
waren het voornamelijk de werken der beeldhouwers, 
die uitmuntten. Men vindt in de catalogi van dien 
tijd de namen Schadow, Canova, Thorwaldsen , Rauch 
en Tieck. 

Was de schilderkunst totdusverre nog niet schit
terend vertegenwoordigd geweest, in 1836 werd dit 
anders, daar vele der destijds beroemde Fransche 
schilders, waaronder wij aantreffen Boulanger, De-
caisne, Dubois, Jules Dupré , C. Faure, A . Giroux, 
Gudin , P Huet, Roqueplan , A r y Scheffer en Watelet 
werken inzonden. Andreas Achenbach, Theodor 
Hildebrandt en Adolph Mengel hielden tegenover 
Frankrijk de eer der Duitsche schilderschool op. 

In 1842 exposeerden de Belgen E. de Biefve en 
Gallait hun „Verbond der edelen" en, „Afstand van 
Karei V " , en maakten hiermede zulk een grooten in
druk , dat de richting, die vele schilders naar het 
voorbeeld van Peter Cornelius volgden en die van 
naturalisme niet weten wilde, voorgoed verdrongen 
werd, hoewel Cornelius door koning Frederik Willem 
IV gesteund werd. 

Van 1846 tot 1852 waren het voornamelijk de 
beeldhouwers, die de aandacht trokken, Rauch met 
zijn model voor het standbeeld van Frederik de Groote , 
dat voor Gneisenau en dat voor Vork , Drake met 
zijn beeld van Frederik Willem III en Kiss met zijn 
„Kamp met den draak". 

In 1848 had de tentoonstelling door den druk der 
tijden te lijden; in dat jaar toch was het bezoek 
zoo gering, dat er een tekort in de kas ontstond , iets 
wat vroeger nooit gebeurde en later niet weer voor
kwam. 

De tentoonstelling van 1852 was merkwaardig om 
Mengcl's schilderij „Frederik de Groote als fluitspeler", 
en de „Begrafenis" van L . Knaus. In 1856 kreeg 
Mengel de groote gouden medaille, en Gustaf Richter 
de kleine. Anselm Feucrbach verwierf in 1862 de kleine 
gouden medaille, Carl Becker en Camphausen de 
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groote; in datzelfde jaar trad ook Anton von Werner 
voor het eerst als exposant op. 

Onder den invloed van de Decnsche en Oostenrijksche 
oorlogen zag men van 1866 tot 1870 meest tafereelen 
uit het krijgsmansleven; later zag men Knaus in zijn 
volle kracht, en trokken ook Grützner's kloostertafe-
reelen de aandacht. 

In 1876 werd het oude gebouw verlaten en een tij
delijk tentoonstellingslokaal op de Cautiau-plats inge
richt , doch het licht was daar niet gunstig en het bleek 
meer en meer, hoe de Noordduitsche kunst niet bij 
machte was ieder jaar nieuwe meesterstukken te produ-
ceercn. De beste stukken waren in de laatste jaren 
meest van vreemde kunstenaars, als Siemiradsky, Mun-
kacsy, Brozik, Alma Tadema, enz. 

Toen Baurath Hitzig, die voorzitter der Academie 
geweest was, in 1882 overleed, werd hij door den 
historieschilder Carl Becker opgevolgd, die de tentoon
stellingen tot een punt van zijn bijzondere zorg maakte 
en ook thans deze Jubileum-tentoonstelling organiseerde. 
Wat op deze tentoonstelling te zien is, zullen wij in 
eenige volgende artikelen behandelen. 

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 . 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
hield Woensdag 26 Mei hare 53^ algemeene verga
dering in Maison Stroucken te Amsterdam onder het 
Voorzitterschap van den heer C. Muysken. In de 
openingsrede deelde de Voorzitter mede, dat het Be
stuur de leden gaarne in het maatschappelijk gebouw 
zou ontvangen hebben , ware het niet, dat in de ver
gaderzaal eene tentoonstelling gehouden wordt, omdat 
enkele leden het verzoek gedaan hadden die exposi
tie eerst na dc algemeene vergadering te sluiten. Moest 
een jaar geleden gezegd worden, dat de toekomst der 
Maatschappij nog in nevelen gehuld was, thans zijn 
die nevelen, naar het oordcel van den spreker, opge
trokken, is de bezorgdheid omtrent het bestaan der 
Maatschappij weggenomen en mag op den gunstigen 
toestand der financiën gewezen worden. Ook het pu
blick waardeert meer en meer het streven der Maat
schappij , die niet alleen door dc permanente tentoon
stelling, maar ook door vak-tentoonstellingen belang
stelling tracht op te wekken. Zij heeft bovendien eene 
Commissie in 't leven geroepen, belast met een onder
zoek naar het ambachtsonderwijs in den lande, en eene 
andere tot samenstelling eener concept-bouwverordening. 
Wij beleven een emstigen tijd, die ook ingrijpt in ons 
vak, in de werkzaamheden der bouwvakken; trouwens 
dc Maatschappij is geroepen ook pogingen in het werk 
te stellen dien toestand tc verbeteren, waartoe aanslui
ting in de eerste plaats noodig is. Met den wensch, 
dat ook deze vergadering daartoe mag medewerken, 
verklaarde dc Voorzitter de 5 3 S | U vergadering geopend. 

Aan het door den Secretaris, den heer C. T. J . 
Louis Rieber, uitgebracht verslag, ontleenen wij het 
volgende: 

Leden. Op 20 Mei 1885 bedroeg het aantal leden 
879, waaronder 27 buitengewone cn 52 kunstlievende. 
Van deze leden hebben echter niet allen hunne con
tributie betaald en het bleek bovendien kort daarna, 
dat het getal leden in Indië te groot was geschat. 
De Maatschappij verloor in het afgeloopen jaar een 
zestal leden door den dood en daaronder het bestuurs
lid H . P. Voge l , aan wiens nagedachtenis eenige warme 
woorden van hulde werden gebracht. Op dit oogen-
blik zijn er in het geheel 835 leden, waaronder 23 
buitengewone en 52 kunstlievende. 

Bestuur. De bestuursleden P. J . H . Cuypers, Th. 

Sanders en W . H . Veth, aan de beurt van aftreding, 
werden in de Meivergadering herkozen; de heer N . 
Redeker Bisdom legde, wegens verandering van woon
plaats , zijn taak van Penningmeester neder. 

Correspondenten. De heer J . G. J. van Roosmalen 
te Zwolle, die ontslag vroeg als correspondent, werd 
vervangen door den heer J. L van Essen, terwijl de 
heer G. E . V . L . van Zuijlen, kolonel der genie te 
Batavia, die het hoofdcorrespondentschap voor Indië 
voerde, wegens vertrek naar het moederland, tijdelijk 
vervangen werd door den heer J . W . O. H . Buennink, 
rooimeester der stad Batavia. 

Uitgaven. Met dankbaarheid wordt melding gemaakt 
van de meerdere medewerking, die de redactie van 
het weekblad mocht ondervinden, vooral sedert Januari 
dezes jaars. Er waren klachten ingekomen over de 
wijdloopige verslagen van de vergaderingen der Afdeelin-
gen en van andere zijde over het inkorten daarvan; 
tegenover deze tegenstrijdigheid van meening moest 
de redactie zich vrijheid van handelen voorbehouden, 
daar zij tracht het blad in 't algemeen belang van de 
leden te redigeeren. 

Het Gemeentebestuur van Amsterdam droeg het 
Bestuur op eene uitgave te bezorgen van de vijf in de 
eerste plaats bekroonde plans bij den wedstrijd voor 
een nieuwe Beurs te Amsterdam. De vereerende op
dracht werd aanvaard en binnenkort zullen de leden 
in 't bezit worden gesteld van 14 groote platen, de 
voornaamste onderdeden der 5 bekroonde plans in 
lichtdruk wedergevende. 

De aflevering der Afbeeldingen van oude bestaande 
Gebouwen, in 18S5 verschenen, mag onder de best 
geslaagde gerekend worden. Zij bevat een gedeelte 
van een ouden gevel uit Nijmegen en het raadhuis te 
's-Hage; in de aflevering voor 1886 komen de raad
huizen te Bolsward en Venloo voor. 

Prijsvragen. In Januari 1885 werd het programma 
bekend gemaakt voor drie prijsvragen, als: 

a. Het leveren van een plan tot bebouwing van een 
terrein, gelegen achter het Rijks-museum te Amster
dam , waarop 3 antwoorden werden ingezonden, als: 
1. Zijt gij voor werk beducht, maak dan geen stad in 
vogelvlucht; 2. Amsterdam; 3. G. P. J. 

b. Het ontwerp van een spoorwegstation der 3 u e 

klasse, waarop 21 antwoorden inkwamen, als: Nemo, 
Statio, Kleinste de, A', A1, Utiliti, 't Verkeer, Grctchen, 
Holsbau, Locomotief, C. v. d. S., + (—a) — — a, 
Te Laat, Alpha, Negentien, Stephenson, Stop, Strada 

ferrata, Full speed, B. N., en Rust-rocst. 
C. Het ontwerp voor een standaard voor telephoon-

draden , waarop 5 antwoorden inkwamen, gemerkt: 196 

eeuw, Sic vos non vobis nidificatis aves. Modern, Bell en 
China. 

De Jury, samengesteld uit de heeren Prof. E . Gugel, 
D . E . C. Knuttel en J . Wesstra, en de bestuurs
leden W . C. Metzelaar en F. J. Nieuwenhuis, ver
klaarde in een uitgebreid rapport, dat de drie ant
woorden op de eerste prijsvraag niet ten volle aan de 
eischen van het programma voldoen; toch werden zij 
niet terzijde gelegd, omdat het minder te doen is om 
de oplossing zelve, dan wel om studie en oefening aan 
te moedigen. Zij kende geene volledige bekroning toe, 
maar stelde voor de ontwerpen Amsterdam en Zijt gij 
voor werk beducht te beloonen en wel het eerste, vooral 
wegens de daarbij gevoegde uitstekende memorie, met 
de bronzen medaille en / 1 0 0 en het laatstgenoemde 
met een tegemoetkoming van ƒ 100. 

Bij beschouwing der 21 antwoorden op het ontwerp 
voor een spoorwegstation, had de Jury een zonderlin
gen indruk verkregen van de opvatting der studeerende 
jongelui, die gewoonlijk bij prijsvragen het grootste con-
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tingent der deelnemers leveren. Prentjes maken schijnt 
het hoofddoel, en vele hebben het daarin op vrij goede 
hoogte gebracht. De meeste verdienste werd toegekend 
aan de ontwerpen, ingezonden onder de motto's: Utilitê, 
Gretcheu, Stephenson, Stop, Strada f errata en B. N. 
Bij nadere vergelijking dezer zes ontwerpen was de jury 
eenstemmig in haar oordeel, dat aan Stop de eerepalm 
moest worden toegekend, en dat de ontwerpen Stephen
son en B. N. aanspraak hebben op een blijk van waar
deering ; zij stelde voor den uitgeloofden prijs (zilveren 
medaille en ƒ 1 5 0 ) aan Stop, en een eervolle vermelding 
aan de beide anderen te verleenen. 

Omtrent de ontwerpen voor een telephoonstandaard 
was de Jury van oordeel, dat het ontwerp Bell ten volle 
de bekroning verdient, nl. een bronzen medalle en f 50. 

Door het Bestuur zijn drie prijsvragen uitgeschreven 
met de hoop , dat ook aan dezen wedstrijd door velen 
deelgenomen zal worden, als: 
l e prijsvraag: plan voor een turngebouw; l e prijs, ver
guld-zilveren medaille en / 1 5 0 ; 2 e prijs ƒ 7 5 . 

2' prijsvraag: een binnenbetimmering van een eetzaal; 
prijs, zilveren medaille en / roo. 

3' prijsvraag: een wachthuisje in een stedelijke wan
delplaats; prijs, bronzen medaille en ƒ 50. 

Initiatief. Voor verschillende zaken interesseerde het 
Bestuur zich in het afgeloopen jaar. Het kantte zich 
tegen afbraak of verkoop der Broerkerk te Bolsward, 
die behouden blijft; met hetzelfde succes trad het op 
voor het kerkgebouw te Oosterland en voor het herstel 
der Morschpoort te Leiden, het spoorde 't Gemeente
bestuur van Woerden aan om het fraaie raadhuis niet 
op te offeren. Ook de prijsvragen gaven aanleiding 
tot verschillende bemoeiingen, daar de progamma's dik
werf door onbevoegden werden opgemaakt. 

Bibliotheek. De bibliotheek verkeerde in goeden staat 
en werd weder door kostbare geschenken verrijkt. 
Thans behoeft niet meer over slecht bezoek geklaagd 
te worden, en tal van boekwerken werden, zoowel te 
Amsterdam als daarbuiten, aan de leden in gebruik 
afgestaan. 

Tentoonstellingen. Van de doorloopende tentoonstel
ling in het maatschappelijk gebouw is het nut reeds 
gebleken; de heeren J . H . Stoel te Haarlem, J. van 
Li th te 's-Gravenhage en I. H . J . van Lunteren te 
Utrecht zijn met het Bestuur voortdurend werkzaam 
om deze zaak te bevorderen. Ook speciale tentoon
stellingen werden gehouden van: aquarellen op het ge
bied van decoratieve schilderkunst, beeldhouwwerken, 
eenige antwoorden op de prijsvraag voor de Sociëteit 
te Kampen, plans van het Binnengasthuis te Amster
dam en eindelijk bouwkundige ontwerpen, waartoe 38 
inzenders medewerkten. 

Afdcclingen. Volgens het verslag spreekt in alle Af-
deelingen een opgewekt leven. Amsterdam zag het 
ledental van 118 tot 113 verminderen en hare leesavon-
den vonden weinig waardeering. Arnhem, met 14ge
wone en 8 plaatselijke leden, behandelde vele onder
werpen , bracht een bezoek aan de werken der water
leiding, de school voor de R. K . Gemeente aldaar 
en de R. K . kerk te Velp , maar zag zich genood
zaakt de leesavonden op te heffen. 's-Gravenhage telde 
117 leden, w. o. 61 van de Maatschappij, en ver
gaderde tweemaal per maand. Leiden, met 57 leden, 
gaat vooruit en benoemde den heer J . W . Schaap, die 
zijn ontslag nam als lid van het Bestuur, tot Eere
voorzitter. Rotterdam zag haar ledental van 126 tot 
115 verminderen en is voor verderen achteruitgang be
ducht, terwijl Utrecht met 36 leden eene gemiddelde 
opkomst van elf personen ter vergadering kan consta-
teeren. Leeuwarden, met 29 leden, kon zich in een 
opkomst van 15 a 17 leden verheugen, terwijl Groningen, 

met 28 leden, op slechts 9 personen kon rekenen. Van 
Haarlem was geen verslag ingekomen. 

Buitengewone Bestuursvergadering. Op den 22 Apr i l 
j . l . werd de gewone vergadering gehouden van het 
Bestuur met de Voorzitters en Secretarissen der Af-
deelingen. Tegenwoordig waren Amsterdam, Rotter
dam , 's-Gravenhage, Utrecht en Groningen; Haarlem 
en Leiden werden verhinderd te komen, terwijl Leeu
warden en Arnhem niets van zich deden hooren. 

De uitslag van de stemming voor de bestuursleden 
was, dat als candidaten werden gesteld voor de vaca
ture F. J . Nieuwenhuis (herkiesbaar) de heeren: 

J . J . Nieuwenhuis te Utrecht met 43 st., 
J . E . G. Noordendorp „ Leeuwarden „ 19 „ 
Prof. E . Gugel „ Delft „ 2 „ 
Voor de vacature J. R. de Kruyff (niet herkiesb.): 
J . Kluit te Amsterdam met 25 st. 
H . P. Berlage „ „ „ 1 1 „ 
W . Hamer „ „ „ 9 „ 
Voor de vacature Redeker Bisdom (wegens bedanken): 
W . Hamer te Amsterdam met 23 st. 
Th. G. Schill „ „ „ 1 1 „ 
J . Kluit „ „ „ 10 „ 
De Voorzitter bedankte den Secretaris voor het uit

voerig verslag en drukte de hoop uit, dat hij nog vele 
jaren de belangen der Maatschappij met ijver en toe
wijding zal blijven waarnemen. 

Aan het rapport van den Penningmeester, den heer 
P. J . H . Cuypers, ontleenen wij de volgende kasrekening: 

Debet aan saldo / ' 3430.58 
„ contributiën „ 10606.40 
„ Matthes en C" 1250.— 
„ plaatshuur 2282.45 
„ verkoop effecten „ 3381.30 
„ „ plaatwerken . . . „ 37-50 
„ rente „ 104.98 
„ diversen • „ 43 I-75 

Credit per diversen /'21475.94 
„ saldo 49.02 

~~f 215 24.96 
De balans-rekening, die hieronder volgt, geeft de 

volgende cijfers aan: 
Debet aan maatschappelijk gebouw . . / 78828.39 

„ effecten-rekening , 300.— 
„ bibliotheek-rekening 2922.50 
„ inventaris-rekening , 2200.92 
„ Credietvereeniging . . . . „ 3751.49 
„ diverse debiteuren , 869.15 
„ kassa „ 49.02 

/ 8892147 

Credit per Ho l l . Hypotheekbank. . . / 34219.50 
., geldlcening „ 27500.— 
„ Matthes & C" 4500.33 
„ Erven Van Munster & Zn. „ 3079.29 
„ diverse crediteuren 3460.85 
„ saldo, waarde der bezittingen. „ 16161.50 

f 88921.47 
De heer Stoel bracht het rapport uit der Commissie 

voor het nazien der rekening en stelde voor, den heer 
Penningmeester onder dankzegging decharge te ver
leenen. De Voorzitter sloot zich bij dien dank, uit 
naam der Vergadering, aan en herdacht de diensten, 
door den heer Redeker Bisdom als Penningmeester 
bewezen om daarna eenige welwillende woorden te 
richten tot den heer J . R. de Kruijff, die op het punt 
staat den zetel als Bestuurder te ontruimen en daarbij 
bukken moet voor de wet, die eene herkiezing ver
biedt. De Voorzitter wees op het groote aandeel, 
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door den heer D c Kru i j f f in de reorganisatie genomen en 
riep hem een tot wederziens toe; in antwoord daarop 
gaf de heer D e Kru i j f f te kennen, dat het hem aan
genaam was te vernemen, dat de maatregelen, door 
liet Bestuur genomen, werden goedgekeurd en dat hij 
daarin een hernieuwd blijk zag van waardeering. A a n 
den Voorz i t t e r , zoo ook aan zijn medebestuurders, 
betuigde spreker dank voor den steun , hem verleend, 
en voor de medewerk ing , van allen steeds onder
vonden. 

D e nommers 117, 19S, 274, 286 en 260 der ge ld-
leening werden ui tgeloot , waarna de heeren P. G . 
L a n c e l , J . A . M u l o c k H o u w e r en A . J . D e H a a n 
werden uitgenoodigd het stembureau te formeeren. 
V o o r de eerste vacature werden uitgebracht 38 stem
men , als 

36 op den heer Nieuwenhuis , 
1 „ „ „ Noordendorp , 
1 „ „ „ G u g e l , 

zoodat de heer F . J . Nieuwenhuis te Utrecht als 
Bestuurder herkozen werd. D e Voorzi t ter deelde aan 
de Vergader ing mede, dat genoemde heer door onge
steldheid verhinderd werd tegenwoordig te zijn. 

V o o r de tweede vacature bekwamen de heeren 
K l u i t 30 s temmen, 
Berlage 6 „ 
H a m e r 2 „ 

zijnde de heer J . K l u i t met groote meerderheid gekozen 
D e candidatenlijst voor de derde vacature moest 

worden aangevuld , omreden de heeren H a m e r en 
K l u i t , die daarop voorkwamen , door anderen moesten 
vervangen worden ; de eerste , omdat hij niet in aan
merk ing wilde k o m e n , en de tweede, daar hij zoo
even als Bestuurder benoemd was. N a eenig oponthoud 
werd door den Voorz i t te r afgekondigd, dat voor de 
derde vacature gekozen moest worden uit de heeren 
T h . G . S c h i l l , H . P . Berlage en D a n i ë l J . Sanches. 

Bij eerste s temming verkregen de heeren S c h i l l 17, 
Ber lage 17 en Sanches 5 s temmen, maar bij dc her
s temming tusschen de twee eerstgenoemden , werd de 
heer T h . G . S c h i l l met 24 stemmen gekozen. 

O p voorstel van den heer J . H . L e l i m a n werd de 
heer G . M u y s k e n bij acclamatie als Voorz i t te r herkozen. 

Bij de behandeling van de conclusion van het rap
port van beoordeeling der antwoorden op de prijsvragen, 
maken de heeren K a m en Verhu l s t z ich bekend als 
ontwerpers van het p l a n , onder het motto Amsterdam 
op de eerste prijsvraag ingezonden. Bi j opening der 
naambriefjes b l i jk t , dat de heer P . H . Scheltema te 
Ni jmegen bekroond i s , zoowel voor het spoorwegstation 
als den telephoonstandaard. 

D e heer K a m , ter vergadering aanwezig , nam de 
belooning in ontvangst, waarna de Voorz i t te r medailles 
uitreikte aan de heeren V e r h e u l , Berlage en V a n 
Straatcn, hun toegekend voor inzendingen op de ten
toonstel l ing van bouwkunst ige teekeningen. 

D e begrooting voor het jaar 1887, in ontvangst en 
uitgaaf sluitende met een bedrag van /16880 werd 
door den Penningmeester toegelicht. Zi j is dc volgende: 

Ontvangsten. 
Contribut ie van Gewone leden / 11670 

Buitengewone leden. 
„ „ Kunst l ievende leden. . . , 

Renten , 
V e r k o o p van druk- en plaatwerken . . . , 
Opbrengst der doorloopende Tentoonstel l ing , 
V e r h u r i n g van L o k a l e n , 
Opbrengst van Bezoekers , 450 
Onvoorziene baten , 100 

T e zamen. . / 16880 

150 
260 

5o 
250 

3800 
150 

Uilgaven. Ui tgave Tijdschrift, i 
W e e k b l a d . I ' ' " • 

„ Oude bouwwerken , enz. 
„ Bekroondeontwerpcn,enz. 

Prijsvragen 
Toelagen aan Afdeel ingen . . . 
Bevorder ing onderwijs . . . . 
Bibl iotheek 
Reiskosten 
Honorar ia 
Verschi l lende drukwerken . . . 
Vrachten , v e r s c h o t t e n , a d v e r t e n t i ë n . 
Gebouw Marnixs t raa t : 

onderhoud. . . . / 200 
belasting . . . . „ 500 
v u u r , l i ch t , water . „ 400 
assurantie 96 
schoonhouden . . 200 

/ 450O 

.. 570 
„ 400 

400 
36b 

„ 150 
400 

» 50O 
„ 2900 

250 
„ 250 

Tentoons te l l ing , voor toezicht. 
Renterekening 

hypotheekbank . . . ƒ 2 1 2 1 
leening 5% van ƒ 3 1 0 0 0 „ 1550 

1396 
365 

3671 
Afloss ing op de leening. . . . „ 500 
Onvoorziene uitgaven 268 

T e zamen. . . ƒ 16880 
D e heer Le l iman bracht hulde aan de groepeering 

van cijfers, dusdanig opgesteld, dat de begrooting 
k l o p t , betreurde het, dat dit stuk reeds zoo lang te 
voren moet worden vastgesteld, en gaf in overweging 
voor het vervolg de Septembervergadering voor de 
behandeling der begrooting te bestemmen Spreker 
verlangde meerdere toel ichting der posten en ook eene 
opgave van de ge lden , in het afgeloopen jaar voor 
de verschillende rubrieken besteed. D e vraag werd 
door hem gedaan o f concurrentie voor het drukken 
van W e e k b l a d en Tijdschrif t , niet verminder ing van 
uitgaven zou tengevolge hebben; voorts waarschuwde 
de heer Le l iman voor opdri jving van onkosten, werd 
door hem geklaagd over de reproductie der teekeningen 
door photo-lithographie en stelde hij v o o r , meer dan 
vijf loten per jaar uit te loten om de schuld spoediger 
te de lgen, om ten slotte het vaststellen van de ont-
werp-begrooting aan te bevelen. 

D e Voorzi t ter repliceerde en na eene korte wisse
l ing van gedachten, waaraan ook de heer Cuypers 
dee lnam, werd het ontwerp zonder hoofdelijke stem
m i n g vastgesteld. N o g werd op voorstel van het B e 
stuur besloten, jaarlijks eene tentoonstelling van bouw
kundige teekeningen te houden , zooals de Maatschappij 
thans heeft opengesteld en daarvoor op de begrooting 

ƒ 1 0 0 uit te trekken. O o k ligt het in de bedoeling de 
tentoongestelde s tukken , op aanvraag, naar die Afdee
l ingen te zenden, welke zich daarvoor aanmelden. 

Utrecht werd aangewezen als plaats der a. s. Sep
tembervergadering. 

Nadat nog de heer L e l i m a n eenige bijzonderheden 
omtrent M i c h e l - A n g e l o ten beste had gegeven en de 
heer D e H a a n het betreurd h a d , dat van de ru im 800 
leden, die de Maatschappij te l t , nog geen 40 ter ver
gadering verschenen waren , sloot de Voorzi t ter de bij
eenkomst , en drukte daarbij de hoop u i t , dat den v o l 
genden dag meer leden tegenwoordig zullen zijn. 

D e vergadering werd Donderdag 27 M e i voortgezet 
en na het vastgestelde uur geopend ; vele leden toch 
maakten van de aangeboden gelegenheid gebruik om 
in het maatschappelijk gebouw, zoowel de permanente 
tentoonstelling als de bouwkundige ontwerpen, te be
zichtigen. D e laatsten vormden de periodieke tentoon-
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stel l ing van bouwkundige plans, waaraan de antwoorden 
op de drie prijsvragen der Maatschappij en die der 
Afdee l ing Amsterdam en Rotterdam waren toegevoegd. 
O o k de photographische p la ten , door den heer D r . 
U . P . Boissevain ter bezicht iging gesteld, t rokken veler 
aandacht en vandaar de eenigszins vertraagde opening 
der vergader ing, die thans talrijker bezocht was dan 
den voorgaanden dag. 

D e heer Cramer deelde mede, dat het ontwerp der 
bouwverordening voor Nederland door de Commissie 
was omgewerkt naar aanleiding van de bemerkingen, 
op het eerste ontwerp in het midden gebracht en dat 
het weldra in druk zal verschijnen , als de Vergader ing 
zich daarmede vereenigt, waartoe zonder stemming be
sloten werd. 

D e heer L e l i m a n wilde het concept, vóó r het ge
drukt we rd , aan de ervaring der leden toetsen, waarop 
de Voorzi t ter antwoordde, dat reeds alle Afdeel ingen 
haar oordeel hebben kenbaar gemaakt , en een verdere 
bespreking tot geen resultaat zou leiden. 

D e heer Cuypers meende, dat er zeker nog punten 
in dit concept voorkomen, die tot discussie aanleiding 
zullen geven. Maar juist daarom is het n o o d i g , dat 
het ter algemeene kennis worde gebracht. D e V e r 
gadering besloot het stuk te doen drukken en ver
krijgbaar te stellen. 

D e Voorz i t te r deelde mede , dat de in de vorige 
vergadering benoemde commiss ie , belast met het on
derzoek naar het Ambachts-onderwijs in Neder l and , 
nog niet gereed is. D e heer C u y p e r s , Voorzi t ter dier 
commissie , voegde daaraan toe, dat aan alle ambachts
scholen in Nederland een bezoek is gebracht en de 
beide inspecteurs van het middelbaar onderwijs geraad
pleegd z i j n , zoodat de eischen voor het ambachts-on
derwijs konden worden vastgesteld. M e n beraadslaagt 
nu over de wijze, waarop het onderwijs aan die eischen 
kan voldoen en de Commiss ie meent reeds v ó ó r de a. s. 
September-vergadering geheel gereed te zijn. E e n cre-
diet ad ƒ 500 werd door de Vergader ing aan de C o m 
missie toegestaan. 

N a eene wisseling van gedachten over een voorstel 
van het Bestuur, o m de quitantie der contributie door 
een d ip loma te vervangen, en eene bemerking van den 
heer V a n Etteger over de plaatwerken , waaraan zijns 
inziens geen genoegzame zorg wordt besteed , bekwam 
D r . Boissevain uit Rot terdam het woord . D e V e r g a 
der ing werd vergast op een boeiende en uitmuntend 
gestileerde lezing over M i c h e l - A n g e l o , welke kunste
naar door hem in de luister- en kunstrijke omgeving 
zijner eeuw werd geschetst. D e Renaissance was ge
boren en de eeredienst van het schoone, het huma
nisme , d e e d , vooral onder Cosmo di Medic i s in F l o 
rence, een rijk en heerlijk kunstleven ontstaan, als 
slechts met dat te Athene in de 5e eeuw kon worden 
vergeleken. T e midden van deze eeuw, als de weelde 
en met haar de kunst zoo hoog is opgek lommen , dat 
Savonarola er zijne waarschuwende stem tegen doet 
hoo ren , wordt M i c h e l - A n g e l o den 6 Maart 1475 te 
Capreze, een plaatsje in het boven-Tiberda l , geboren. 

D e eerste scheppingen van den kunstenaar, zijne 
madonna 's , werden door den heer Boissevain geschetst 
en vergeleken met die van Ra faë l ; vooral in zijne beeld
houwwerken , o. a. zijn David, openbaarde zich de 
groote kunstenaar, die met de grootste nauwkeurigheid 
weergaf wat hij z a g , doch in zijne werken steeds zijn 
eigen persoonlijkheid teruggaf. Z i e zijn Mozes; alles 
is geweldig van dien bovenmenschelijkcn mensch, wiens 
oogen vlammen schieten, als zijn ooren het afgodisch 
gezang der kinderen Israels hooren, als hij gereed staat 
zich in geheel zijn reuzengestalte te verheffen, o m de 
tafelen der wet, waarop hij steunt, te verbrijzelen. Z ie 

zijn wonderwerk in de Sixtijnsche kape l , dat terecht 
de bewondering der eeuwen heeft ingeoogst en welke 
schepping door den spreker tot in elk bijzonder tafereel 
uit de Schepping en uit het Oude Testament, dat het 
voorstelt, werd beschreven. H e t zijn dezelfde Ti tanen
gestalten , als de M o z e s , die hier zijn gewrocht, maar 
niets menschelijks is hun vreemd; hun vreugde en 
droefheid, hun lijden en genieten is bewonderenswaar
d ig weergegeven. V o o r a l zijne jongelingsfiguren zijn 
schoon en menigmaal is zijn werk slechts niet dat van 
Rafaël te vergelijken. Dc jongste dag, de grootste 
zijner fresco's, is zóó schoon, zóó demonisch s choon , 
dat de toeschouwer, ook thans, nu het na drie eeuwen 
zooveel geleden heeft, den toeschouwer doet sidderen. 
E inde l i j k , in den avond van zijn leven, is hij geroepen 
zich zelf als schilder en beeldhouwer, als bouwkunste
naar door zijn Sint-Pieterskerk te evenaren, welks 
heerlijke koepel het meesterstuk van bouwkunst is . 

N ie t alleen in zijne werken , ook in zijn aan erva
ringen rijk l even , werd M i c h e l - A n g e l o door den 
spreker weergegeven, niet slechts als de groote k u n 
stenaar , maar als de edele mensch; deze leeft voor 
alle eeuwen, gene stierf in zijn negentigste levensjaar, 
in 1564. V a n Car ly le getuigde men , dat hij zijne 
werken met zijn hartebloed schreef, en dat w o o r d , 
overgebracht op de plastische kunst , kan ook van 
M i c h e l - A n g e l o gezegd worden. 

D e Voorzi t ter bracht, onder luide toejuichingen der 
leden, den redenaar den dank der Vergader ing en ont
v ing op de vraag, om de lezing in het Tijdschrift der 
Maatschappij te mogen opnemen, een toestemmend 
antwoord. 

N a de pauze werd de heer V a n Zui j l en , ko lonel 
van de Gen ie , uit aanmerking der vele door hem als 
hoofd-correspondent in Nederlandsch Ind ië bewezen 
diensten, bij acclamatie tot eerelid benoemd. 

H e t woord was aan den heer Cuype r s , die het pro
gamma en de samenstelling van den bouw der Ka tho l i eke 
parochiekerk van den H . Augus t inus schetste , berekend 
op 800 zitplaatsen en genoegzame ruimte voor plechtige 
ommegangen. H e t terrein was bekrompen en onregel
matig van vorm en de kerk moest voor minder dan 
ƒ180 ,000 worden opgetrokken. W e l k e stijl moest men 
aan die kerk geven ? A a n eene Kathol ieke kerk natuur
lijk de Gothische , zou men zeggen. 

M a a r wat is stijl? He t is de juist gevoelde ui tdruk
k i n g van een beginsel , niet van een zekeren v o r m , 
vooral niet wanneer die vo rm onderhevig is aan de 
wijzigingen van de mode. 

N a deze stelling ontleedde de spreker de verschillende 
uitingen van dien s t i j l , waarvan gezegd is Le style c'cst 
l'liommc mime, en schetste hij hoe door hem de moei 
lijkheden waren bestreden, in de gestelde vraag van 
den bouw van zulk een Kathol ieke kerk gelegen. 

D e heer A . L . van Gendt deelde hierna eenige b i j 
zonderheden mede omtrent het in aanbouw zijnde 
concertgebouw. D e bouw is aangevangen in het voorjaar 
van '83 en moest bekostigd worden uit vri jwil l ige bi j 
dragen , die genoegzaam inkwamen o m de uitbesteding 
te doen plaatshebben van den onderbouw en de 
fundeering tot een bedrag van ƒ80 ,000 . 

D e daarop intredende malaise in zaken verhinderde 
den opbouw, die evenwel in Februari 1885 werd aan
besteed voor ƒ257,000, waarbij nog voor ventilatie en 
verwarming ƒ 18,000 moet worden toegevoegd, zoodat 
de bouwsom ƒ361,000 bedraagt, waarin de kosten van 
het orgel enz. niet begrepen zijn. D i t concertgebouw, 
dat door spreker tot in bijzonderheden werd be
schreven, beslaat 3200 M \ en de groote concertzaal 
is berekend op 2000 zitplaatsen; eene kleine ovaalvor
mige zaal voor kamermuziek komt, in grootte en i n -
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r ich t ing , overeen met die in het gebouw „ F e l i x meri t is" . 
A a n deze mededeelingen sloten z ich aan die van 

den heer H u y g e n s van Rot terdam over de ventilatie 
en ve rwarming , bij dit gebouw in toepassing gebracht 
naar het ontwerp van het ijzerwerk Kaiserslautern. 

D e Voorzi t ter bedankte de heeren V a n Gendt en 
H u y g e n s voor de gehouden voordrachten , waarop de 
heer V a n L i t h met een enkel woord de aandacht der 
leden vestigde op de ventilatie naar het stelsel van 
Green . A a n den heer Schel tema uit N i j m e g e n , thans 
ter vergadering aanwezig , werden de medailles uitge
reikt voor de bekroningen zijner ontwerpen voor een 
spoorwegstation en een telephoonstandaard. 

D e heer L e l i m a n bracht hulde aan den heer D r . 
Boissevain voor zijne schoone rede en gaf het verlan
gen te kennen om in het Tijdschrift de beschri jvingen, 
door de heeren Cuypers en V a n Gendt van hunne 
bouwwerken gegeven , te doen opnemen , waarna spre
ker den Voorz i t te r dankzeidc voor de voortreffelijke wijze 
van l e id ing en samenstelling dezer bijeenkomst. 

D e vergadering werd gesloten, waarop de leden zich 
verdeelden om het Concer tgebouw, het Centraalstation 
en de kerk van den H . Augus t inus te bezicht igen, o m 
elkander, althans ten deele, aan een gemeenschappelijken 
maalti jd terug te vinden. 

P R I J S V R A G E N . 
Omtrent de besloten pri jsvraag, uitgeschreven voor 

den bouw eencr nieuwe tent i n ' t Bosch voor de Nieuwe 
o f Li t teraire Soc ië te i t te ' s -Gravenhage, werd in ons 
nommer van 27 Februar i j . L , bladz. 70, mededeeling ge
daan van de namen der dertien bouwmeesters, die tot 
mededinging waren uitgenoodigd. De heeren Eberson 
te A r n h e m en Godefroy tc A m s t e r d a m zagen echter 
van deelneming af, zoodat het aantal mededingers tot 
tien werd teruggebracht , die elf ontwerpen inzonden; 
bij al le ontwerpen waren begrootingen en toelichtingen 
gevoegd. D e J u r y , waarvan de samenstelling te v i n 
den is in „ D e O p m e r k e r " van 17 A p r i l j . L , bladz. 129, 
en die uit de heeren J . H . K r o m h o u t , president, E . 
G u g e l , secretaris, G . J . D e J o n g h , J . R . de Kru i j f f 
en H . R i e k bestond, gaf in haar rapport een overzicht 
van ieder der ontwerpen. N a ernstige overweging k w a m 
zij tot de volgende conc lus ie : 

1". A l s haar gevoelen uit te spreken dat geen der 
ingekomen ontwerpen, zonder eenige wi jz ig ing wat ar
chitectuur betreft, voor ui tvoering kan worden aanbe
volen ; 

2". als „ d e meest geschikte" ontwerpen voor de 
uitgeloofde bekroningen voor te dragen de projecten 
7: Simplex sigiUum vcri en 1: Tent, en dus voor te stel
len aan het eerst vermelde plan den prijs en aan 
't laatstgenoemde de premie toe te kennen. 

H e t eerste besluit werd met eenparigheid van stem
men , het laatste bij meerderheid van stemmen genomen. 

N o g gaf dc J u r y in haar rapport te kennen , dat 
't ontwerp Tent, waaraan door haar de hoogste ar
tistieke waarde wordt toegekend, met het oog op som
mige groote gebreken , voor bekroning niet kon wor
den voorgedragen. 

D e ontwerper van het bekroonde plan is de heer 
J . H . Pfeiffer, architect te ' s - H a g e , en die van het 
p l a n , waaraan de premie is toegekend, de heer F . J . 
Nieuwenhuis te Utrecht . 

D e uitslag van den wedstr i jd, uitgeschreven door de 
Maatschappij tot Bevorder ing der Bouwkuns t en be
t r e k k i n g hebbende op de onderstaande drie prijsvra
g e n , a l s : 

1". de bebouwing van het terrein achter het R i jks 
museum te A m s t e r d a m ; 

2". een spoorwegstation van de 3 a e k lasse , en 
3". een telephoonstandaard, 

is in het verslag van de algemeene Vergader ing d ier 
Maa tschappi j , in dit nommer opgenomen, vermeld . 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
' S - G R A V E N H A G E . Door Z. M . is bepaald, dat door een com

missie een onderzoek zal worden ingesteld naar de vereischten 
van een haven voor visschersschepen te Scheveningen, naar 
de kosten, aan den aanleg daarvan verbonden, en naar de wijze 
waarop aan zoodanig werk uitvoering zou kunnen worden ge
geven, en zijn tot leden van die commissie benoemd de heeren: 

Mr. P. L. F . Blusse', l id van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland, Voorzitter; Mr. E. N . Rahusen, Voorzitter van het Col
lege voor de zeevisscherijen; J. van Stralen, wethouder der ge
meente 's-Gravcnhagc; L. S. J. van Kempen, lid der Kamer 
van Koophandel en Fabrieken te 's Gravenhage, lid van den 
gemeenteraad aldaar; Jhr. L. P. Quarles van Ufford, hoogheem
raad van Delfland; Murk Leis, reeder, lid der Provinciale Sta
ten van Zuid-Holland; A . Hoogenraad, Secretaris van de per
manente Commissie uit de reederij en Voorzitter van de Ver-
eeniging Eendracht te Scheveningen, lid van den gemeente
raad van 's-Gravenhage; J. van der Toorn, hoofdingenieur van 
's-Kijks waterstaat; J. van der Vegt, hoofdingenieur van den 
provincialen waterstaat van Zuid-Holland; VV. H . Hubrecht, 
ingenieur van 's-Rijks waterstaat; A . Kool , majoor van den 
generalen staf; \V . F. Blaauw, kapitein-luitenant ter zee, in
specteur over de artillerie der marine, en Mr. F. H . J. Taven-
raat, griffier van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, aan 
wien tevens de functie van Secretaris wordt opgedragen. 

— In de Staatscourant wordt ter kennis van belangheb
benden gebracht, dat van 15 tot [9 Juni aanstaande, teWee-
nen een tweede internationaal congres van binnenlandsche 
scheepvaart zal worden gehouden. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij het Koninklijk In
stituut van Ingenieurs te 's-Gravenhage, de Kamers van Koop
handel en Fabrieken te Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, 
Utrecht, Zwolle en Middelburg, bij het hoofdbestuur der Schip-
persvereeniging Schuttevair te Bolsward, het bestuur van de 
Schippersvereeniging Het Noorden te Groningen en het bestuur 
der Vereeniging tot bevordering van de Stoomvaartbelangen 
te Nijmegen, aan welke exemplaren van den uitnoodigingsbrief 
en het programma zijn gezonden. 

•— Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht, dat er 
gelegenheid bestaat tot plaatsing, als tijdelijk beambte, bij 
het werk der herziening van de hoogten van de merken voor 
het Amsterdainsche peil, van a. twee civiel-ingenieurs, en b. 
twee civiel-ingenieurs of studenten aan de Polytechnische 
school; dat zij, die voor deze betrekking in aanmerking wen-
schen te komen, zich vóór 8 Juni a. s., schriftelijk behooren 
aan te melden bij den ingenieur voor den algem. dienst van 
den Waterstaat, Van Speykstraat n". 20 te 's-Hage. 

— Men schrijft uit Leiden aan de N.R.O.: 
Dezer dagen heeft een schendende hand in het Leidsch Aca

demiegebouw een daad van schandelijk vandalisme bedreven. 
Ieder kent den «Gradusad Parnassum", de geestige teekeningen 
langs de trap, die naar de eerste verdieping leidt, door den 
heer V . de Stuers tijdens zijn verblijf aan de Academie ver
vaardigd. In de eerste groep (de vader die zijn handen zegenend 
over zijn zoon uitstrekt bij diens vertrek naar de Academie, 
en daarbij uitroept: «Heere! breng hem niet in lijden!" De 
moeder staat huilend daarachter,) is de figuur van den zoon 
geheel van den muur geschrapt, en die van den vader zwaar 
beschadigd. Wie de bedrijver van dit ongehoorde stuk is ge
weest, weet men niet, en zal men wel niet te weten komen. 
Dat het een student zou zijn, is nauwlijks te gelooven, en 
welke reden er voor dit schenden was, is nog minder te be
grijpen. Het is een schande en nauwlettend mag wel gewaakt 
worden over de overgebleven teekeningen. 

U T R E C H T . Voor het nieuw te bouwen academie gebouw zijn 
twee plattegrondteckeningen ingekomen met dezelfde gevel-
teekening. Het plan, gemerkt A , omvat een bebouwde opper
vlakte van 670 vierkante meter en is begroot op ƒ 1 2 0 , 0 0 0 ; 

dat, gemerkt B , beslaat eene bebouwde oppervlakte van 775 
vierkante meter en de kosten daarvan zullen ƒ 131,700 bedra
gen. Wordt het Leesmuseum daaraan toegevoegd, dan ver
meerderen de bebouwde oppervlakte tot 945 M> en de kosten 
tot ƒ151 ,500. 

— De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
heeft zich bereid verklaard, aan deleden der Vereeniging van 
gasfabrikanten in Nederland, die aan de dit jaar te houden 
algemeene vergadering te Amsterdam zullen deelnemen, spe
ciale retourkaarten in haar binnenverkeer tot aan de betrok
ken overgangstations af te geven, geldig van 15 tot en met 
22 Juni a. s., tegen den vrachtprijs van enkele reis. Deze retour-
kaarten zullen worden afgegeven op vertoon van eene door den 
Voorzitter der Vereeniging, den heer Francois te Dordrecht, 
onderteekende toegangskaart voor deze algemeene vergadering 

29 M e i 1886. D E O P M E R K E R . 181 

H O O R N . De machinale kunstboterfabriek 
alhier is door eene combinatie van eenige 
heeren aangekocht, naar men zegt met het 
doel haar in te richten tot eene fabriek 
om melk te conserveeren tot verzending 
naar het buitenland. 

I J M U I D E N . De nieuwe ijzeren buitcn-
vloeddeuren voor de Noordzecsluizen zijn, 
onder leiding van den ambtenaar van 's Rijks 
waterstaat Van Stays, met gunstig gevolg 
ingehangen en onmiddellijk in dienst ge
steld. Deze vier sluisdeuren , die een ge
zamenlijk metaalgewicht van ruim 100,000 
kilogram bezitten, zijn in 1S85 door de firma 
W . H . Jacobs te Haarlem vervaardigd. De 
uitvoering van dit belangrijke werk mocht 
de tevredenheid der directie wegdragen. 

BENOEMINGEN. 
V o o r de bet rekking van Directeur 

der gemeentewerken te A r n h e m wer
den door Burgemeester en We thou 
ders in alphabctische volgorde aan
bevolen de heeren: 

I. A . L i n d o , te Enkhuizen . 
J . M . K . Penn ink , te Nijmegen. 
P . E . R i j k , te A r n h e m . 
D e Gemeenteraad benoemde in zijne 

zi t t ing van heden den heer I. A . L i n d o 
met 13 van de 24 stemmen, die 
werden uitgebracht. Bij de eerste 
s temming bekwamen de heeren L i n d o 
en R i j k ieder elf en de heer Pennink 
2 stemmen. 

— Tot technisch ambtenaar aan het bu
reau van publieke werken te Nieuweram-
stel is door den Raad dier gemeente, op 
een jaarwedde van f700, benoemd de heer 
H . Sutherland, te Utrecht. 

ADVERTENTIËN. 

Aanbesteding. 
Op den B""> Juni 1886, zal worden aanbe

steed door den WelEd. Heer i. C A H E N Ju. 
H e t ve rbouwen der Magazijnen 

aan de Kalvers t raa t n". 35 en 36 
en i n verband hiermee het A m o -
reeren en weder opbouwen van 
een Percee l op het R o k i n n . 34. 

Bestek en Teckening verkrijgbaar ter druk
ker jj van T H . A. v. ZEGGELEN Achterburg
wal SI te Amsterdam. 

Inlichtingen Plantage Middellaan 7S bjj 
A. SALM GB.ZN . Architect Amsterdam. 

Opzichter-Teekenaar. 
Een JONGMENSCH sedert eenige jaren 

bjj een Architect werkzaam, zag zich gaarne 
verplaats t ; uitstekende referentiën staan 
hem ten dienste. 

Brieven onder letters I) 1) aan den Boek
handelaar G. LOS, Hoogewoerd, leiden. 

Hollandsche IJzeren 
SPOORWEG-MAATS» '1IAPPIJ. 
Aanbesteding. 

Op Dinsdag den 15 Juni 1886, des namiddags 
ten twee ure zal in Kamer N" . 10 van het 
Central] administratiegebouw der Maat
schappij a a n het Droogbak te Amsterdam 
worden aanbesteed: 

Volgens bestek N". 386. De leve
r i n g van 20,000 s tuks hal f ronde 
e ikenhouten dwarsliggers. 

Bestekken zjjn tegen betaling van E e n 
G u l d e n per exemplaar te verkrijgen aan 
het bureau van den Ingenieur van den Weg, 
Kamer 151 van bovengenoemd Centraal Ad
ministratiegebouw, alwaar ook inlichtingen 
zjjn te verkrijgen. 

De Administrateur. 

~ H Ë R B E S T E D I N G , 
V e r n i e u w i n g S c h o o l K l e i n H e i l i g l a n d . 
BURGEMEESTER i'.s WETHOUDERS van 

HAARLEM zullen op Woensdag den 2 J " 
Juni e. k. nam. ten 2 ure ten Uaadhuize in 
het openbaar aanbesteden: 

H e t doen van eenige verander in
gen en vernieuwingen aan het 
gebouw op het K l e i n H e i l i g l a n d 
en het maken en leveren v a n 
meubelen voor de daar in te ves
t igen Burgerschool . 

R a m i n g ƒ 3 4 2 0 . 
De voorwaarden liggen ter lezing ter Ge

meente-Secretarie op alle werkdagen van des 
voorm. 10 tot des namidd. 1 uur. 

Plaatselijke aanwijzing Maandag 31 M e i 
des namiddags ten zes ure door den Ar
chitect over de werken en gebouwen der 
gemeente, bjj wien tusschen den dag der aan
wijzing en dien der besteding voorm. tus
schen ü en 10 ure inlichtingen zjjn te ver
krijgen : Bureau Koningstraat n". 2. 

Haarlem, 27 Mei 18S6. 
E. A. JORDENS. 

lie Secretaris, 
A. A. LAND. 

BECKER & BIDDIMill. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK w 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

en andere 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag Hen lHHen Juni 

IHHti des namiddags teil «'•«'•II l i r e , 
zu l l en BargCllOcater en Wethouders 
van ' s - G r a v e n h a g e aanbesteden: 

het graven van een Uitwate
ringskanaal van de Gasfa
briek te 's-Gravenhage tot 
in Zee, ten behoeve der 
Waterverversching, met de 
bruggen, sluizen en andere 
kunstwerken daartoe be-
hoorende, in twee percee-
len en in eens. 

R a m i n g van het e e r s t e p e r c e e l / 2 3 0 . 0 0 0 . 

R a m i n g van het t w e e d e p e r c e e l / 5 9 0 0 0 0 . 

Bestek en voorwaarden met de 
teekeningen liggen van Donderdag 
den ilden J u n i 18SC ter l e z i n g op de 
Gemeente-Secretarie (8e afdeeling) en 
z i jn voorts aldaar verkrijgbaar te
gen betaling: n i ƒ 2 . 5 0 v o o r het be
stek niet een stel teekeningen van 
een der perceelen en van ./ '3.50 v o o r 
bestek met «le teekeningen voor het 
geheele w e r k . 

A a n w i j z i n g zu l gedaan worden op 
Dinsdag 8 en V r i j d a g 11 J u n i te vo
ren , telkens «les voormhldags te 10 
u r e n , te beginnen bij de d r a a i b r u g 
in de H . I J . S. tegenover de Gasfa
briek', t e r w i j l voorts in l ich t ingen te 
bekomen z i j n hij «len Iloofd-Ingenieur 
vnn den Waters taa t , .1. V A N D E R 
V E G T en aan «le Direct iekeet , staan
de bij lie (Mule Laan van Meerdcr-
voort bij het in aanbouw zijntle 
Stoomgemaal des voormiddag* van 
10 tot 2 uren. 

I N S T R U M E N T E N 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . , 

GeëmaMIeerd-Uzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

A A N B E S T E D I N G . 
lioiiw -Wiaisrli,ï|ijiij „VitBEWUK". 
Op Donderdag 10 Juni f886 te 12 ure in het 

Hotel I M : N BURG te Leiden, zal door boven
genoemde Maatschappij worden aanbesteed: 

het bouwen van 12 W o o n h u i z e n 
op hot terre in der Maatschappij 
a d . V l i e t en W i t t e n Singe l bij 
L e i d e n . 

Aanwjjzing in loco op I" Juni a. s. 11 ure 
T. m. 

Bestek a- ƒ 1.— en copiën der teekeningen 
a ft.— zjjn bjj den ondergeteekende te vei-
krjjgen. 

Nadere inlichtingen geeft de Architekt 
W. KOK. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Woensdag 2 Juni 
1886, 's voorniidilags 11*/, ure, in liet open
baar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

H e t maken van Trot to i rs mot Trot
toirbanden v a n Mendigers teen, 
K l i n k e r g o t e n en Ro l l agen i n d i 
verse straten der Gemeente. 

Bestek niet gezegeld insclirjjvingsbiljet tegen 
betaling van / ( I .50 ter Secretarie verkrijg
baar. 
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De Portland-Cementfabriek van 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
le Amöneburg bij Biebricli a tl. B p 

levert haiir erkend en uitmuntend fabrikaat, naar 
GOUDEN den eiseh der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, 

Staats-Medaille. m e t garantie voor de grootste vastheid en 
deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der fabriek: éOO.OOO vaten per jaar. 
Jlagazjjnhouders in de voornaamste steden. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 

1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 
a M. 1879. 

Diploma A: 
Eerste prijs 
voor uit
muntend 
fabrikaat. 

Kassei 
1870. 

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

STOOMKETELS n WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 
viel tropische producten; 

Ihilli'inV n\ F\|i;uisi'iTi'in!i' Strenovcukappeii, 
GEBOUWEN in Scherphoek H naar andere liou»»ijM, 

erlird in ijzer >l ijzer M hout «I steen. 
VAN DER LINDEN & C"., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

( l a l v i i n i N e e r l i i K °|i L o o n . 

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

STOOMKETELS n WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. Alexander S, MEIJER 
Binnen- en Buitenlandsche Boekhandel. Spe
c ia l i te i t i n b o u w k u n d i g e Boek- en 
P laa twerken . Teeken- en Schrijfbe
hoeften, B i n d - en D r u k w e r k . Plaatsing 
van advertentiën in alle bladen. 

K o r t e H o u t s t r a a t 1 4 c 
DEN HAAG. 

TE KOOP aangeboden: 
U H L A N D ' S P rak t i sche Maschinon-

Cons t ruc teur , jaargang '71—'74, '77—'82 
en 1' helft '83. 

Ti jdschr i f t K o n . Inst. v. Ingenieurs, 
jaargangen '76—heden. 

Adres ond.r n". 8881 bij de E R V E N .1. .1. 
T U L , te Zwolle. 

Alexander S, MEIJER 
Binnen- en Buitenlandsche Boekhandel. Spe
c ia l i te i t i n b o u w k u n d i g e Boek- en 
P laa twerken . Teeken- en Schrijfbe
hoeften, B i n d - en D r u k w e r k . Plaatsing 
van advertentiën in alle bladen. 

K o r t e H o u t s t r a a t 1 4 c 
DEN HAAG. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
F A B R I E K I R A I E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM gfPfe VAL DE TRAVERS 
B e l t w e g N ° . 3. \ J P T ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asplialtwegen en dito Dorsen vloeren. 
Werken in Asphall-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Binks, Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazjjnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men ziet 
te adresseeren aan bet Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heel 
H . G. KNOOPS C.Ozx.. Beekstraat F. «2, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

M i n i s t e r i e v a n W a t e r s t a a t , H a n d e l e n 
N i j v e r h e i d . 

L A N D S G Ë B O l W E i X . 
Aanbesteding. 
Op Woensdag, 16 Juni 1886, des voormid

dags ten 11 ure, zal, onder nadere goedkeu
ring van den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, aan het gebouw van het Mi
nisterie van Waterstaat, Handel en Njjver-
hcid, worden aanbesteed: 

a. V e r b o u w i n g e n i n — en 
h. He r s t e l en verbeter ing van het 

gebouw v a n de Tweede K a m e r 
der Sta ten-Oeneraal en aangren
zende gebouwen te ' s -Graven
hage. 

(Raming /17371.) 
Het bestek N " 2 ligt van 1 Juni 1S80 ter 

lezing aan bet Departement van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, aan het bureel van 
den Rijksbouwmeester in het 2de district te 
's-Grav€nhage, aan dat van het Provinciaal 
Bestuur van Znidliolland en is voorts op 
franco aanvrage, tegen betaling der kosten, 
te bekomen bij de boekhandelaars Gebroeders 
V A N C L E E F , Spui n". 2Sa te's-Gravenhage, 
en door hunne tussehenkomst in de voor
naamste gemeenten des Rijks. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj voornoem
den Rijksbouwmeester en bjj den Hoofd-Op-
zichter voor de Landsgebouwen ,1. A. WEIN
B E R G , beiden te 's-Gravenhage. 

A anw jjzing zal worden gedaan op Woensdag, 
9 Juni ISSli, des voormiddags ten 10 ure. 

De prijs waarvoor dit bestek te verkrijgen 
is wordt aan den voet daarvan vermeld. 

's-Gravenhage, ii Mei ISSfi. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
DE BOSCH KEMPER. 

PII0T0L1TII0GBAPIIIE, PIIOTOmCOGnAPnlE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor P h o t o l i t h o g r a p h i c , 

bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l ' h o t o z l n r o -

g r a p h l e voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne s ie ieoi»i>,- in, i<t i l ing voor 1111. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . T H I E M E . 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen , Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilverenen Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m !V'. S 3 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begreotingen worden kosteloos 

geleverd 

Ï )E LINT& Cie. 
Rotterdam. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V I L L E R O Y & B O C H , 
BOCH FRÈRES. 

HUTTON H O L L I N S & Cie . 
Trottoir-IJzersteen en Cementtegels. 

Groote voorraden. 

Gedrukt bij G. W. van der Wiel & O., te Arnhem. 
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J . ^ ^ - ^ r i w S ^ l 

RCHITECTVRAET 

A.WW. 
j a a r , u t ) 

vooruitbetaling cn franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
ƒ 7 . 5 0 en Nederlandsch-Indie / 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
; cent voor een bewijsnonnner, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

A F Z O N D E R L I J K E N O M M E R S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
jen 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 

Arnhem en bij den Iloofd-Uorrespondent Jon. G. S T K M I . K K ('ZN„ Boek
handelaar te Amsterdam. 

Redacteur-Uitgever 1'. \V. V A X GENOT JG/. \ ABONNEMENT f 2.2$ per ^ maanden of wel zesgniden per jaar, nij 
Adres voor Redactie en Administratie van hel Weekblad en advertenties: vonruitbetalin 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 2S, Arnhem, 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. \V. UEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den lieer 

C. IJ. P O S T H U M U S M E Y J E S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den lieer 

T H . G. S T R K N C E R S , Ooaterdoksluis, te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T G E N O O T S C H A 1 ' . 

La Sociétï Centrale d' Architecture dc Belgiqtu zal van 
19 tot 27 Juni a. s. een excursie houden langs de 
oevers van de Loire en zal bezoeken Chartres , Orleans, 
Bourges, Chenonceaux, Tours, Amboise, Blois, Cham-
bord, Chaumont, Fontainebleau , Chantilly en Parijs. 

De prijs der reis is bepaald op 255 francs voor cor
respondenten en leden van correspondeerende Genoot
schappen ; deze som moet worden voldaan , 7 5 francs 
bij de aanvraag tot deelneming cn het overige den dag 
van vertrek. Hiervoor is de deelnemer gedurende de 
geheele excursie vrij van betalingen. 

De leden van het Genootschap A . et A . kunnen 
deelnemen aan deze belangrijke excursie, mits zij zich 
met bovengenoemd bedrag van 75 francs schriftelijk 
bij den i8tc-Secretaris van het Genootschap aanmelden 
vóór den 8stt" Juni a. s. Nadere inlichtingen zijn te 
vinden in het uitvoerige reisplan dezer excursie, dat 
alle te bezoeken merkwaardigheden vermeldt en ter 
inzage ligt op de leestafel in het Gcnootschapslokaal. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Sccrctaris, 

Th. G. Strengers. 

( A . e t A . ) BIJ D E P L A A T . 
R. K . K E R K V O O R E E N D O R P I N N . - H O L L A N D . 

Deze kerk is ontworpen in vroeg-Gothischcn stijl 
en bestemd voor een gemeente in Noord-Holland. 

Uitwendig is zij gedacht van baksteen met toepas
sing van witte zandsteen voor de constructiedeelen, af
dekkingen , drempels en voor het maaswerk in de ra
men. Inwendig moet zij gedeeltelijk worden gevoegd 
en gedeeltelijk gepleisterd. 

De kerk zal worden gebouwd in een polder, terwijl 
de toren op den dijk komt. De kruin van den dijk 
ligt ongeveer 2 70 M . boven het maaiveld. De toren 
zal een hoogte hebben van 45 M . boven de dijks-
kruin. 

De kerk bevat 360 zitplaatsen en zal met den to
ren , de sacristy en de pastorie ongeveer ƒ 7 0 , 0 0 0 kosten. 

De middelen veroorloven het thans nog niet met 
den bouw een aanvang te maken. 

J . H . T . L Ö N I N G . 

(A. et A. ) D E J U B I L E U M - T E N T O O N S T E L L I N G 
T E B E R L I J N . 

II. 
Voor wij tot de beschrijving der tentoonstelling zelve 

overgaan, moeten wij opmerkzaam maken op een zin
storende drukfout, in ons vorig stuk geslopen. Daar 
toch wordt Adolph Mensel steeds als Mengel vermeld. 
De welwillende lezer gelieve dit te rectificeeren. 

Om de viering van het Jubileum der Berlijnsche 
Kunst-academie zoo waardig mogelijk te doen zijn, werd 
besloten, behalve de tentoonstelling in het Ijindcs-Aus-
StellungS Uebande , ook het daarbij gelegen park te ge
bruiken tot het aanschouwelijk voorstellen van verschil
lende tijdperken uit dc Oudheid, waartoe de onlangs 
volbrachte opgravingen te Olympia en te Pergamon 
de stof boden. 

De architecten Kyllmann en Heyden, ontwerpers 
van het Tentoonstellingsgebouw, dat thans gebruikt 
wordt, en dat in 1S83 oorspronkelijk voor de Hygiène-
tentoonstclling gesticht werd, belastte men thans ook 
met het uitvoeren der bijgebouwen. Deze bijgebouwen 
staan in het zuidwestelijk deel van het terrein, dat 
sedert de Gewerbe-AttssteUung vsn 1879, wegens de vele 
bierhuizen, den naam van „natte driehoek" draagt, 
doch thans tot „klassieke driehoek" verdoopt is. A l 
deze gebouwen zijn uit steen en ijzer zeer soliede ge
construeerd , zoodat zij jaren lang dienst kunnen doen. 

Het I-'anoramagcbouw. waarin men een gezicht op 
Pergamon te zien krijgt, is ook van buiten op een zeer 
eigenaardige wijze versierd. De onderbouw , 6 M . hoog 
en 34 M . breed, met de trap daarin , is geheel gevolgd 
naar het reusachtige Zeus altaar te Pergamon. De gran
diose reliefs , waarmede dit altaar versierd was , zijn 
ook hier, als afgietsels, aangebracht. Zoo ziet men 
zuidwaarts van de trap Zeus, die zijn bliksem tegen 
de Giganten slingert, aan de andere zijde de strijd van 
Pallas Athene. Is men dc trap in dezen onderbouw 
opgegaan , dan komt men op een terras, waar zich de 
ingang van het panorama bevindt. Deze ingang is een 
getrouwe kopie van den oostelijken gevel van den Zeus-
tempel te Olympia. Zoowel de beeldhouwwerken in 
de metopen , als de afgietsels naar de groep van Paio-
nios zijn geheel gerestaureerd en in kleuren beschilderd, 
zooals dit oudtijds in Griekenland gebruikelijk was. 
De zes Dorische zuilen, die het hoofdgestel schragen , 
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zijn 10.47 M . hoop; cn hebben een benedenmiddellijn 
van 2.40 M . De zuilen zijn, evenals bij den oorspron-
kelijken tempel, bepleisterd. 

Treedt men de tempeldeur in , dan komt men in een 
donkere gang, die toegang tot het panorama van Per-
gatnon geeft. Dit doek, 65 M . lang en 14 M . hoog, 
is in een halven cirkel opgehangen en geeft ons de stad 
der Attaliden in de tweede eeuw tc zien. Langs hooge 
cypressen en pijnboomen ziet men den burcht met 
zijn prachtgebouwen in de avondzon schitteren. Links 
staat het Zeus-altaar met zijn breede trap en zijn asch-
hoop, waarop juist het offervuur ontstoken wordt, 
zoodat de rook zich in een statige kolom verheft. 
Iets verder is de markt, met den Dianysos-tempel 
daarnaast. 

De burcht of acropolis bevat vele gebouwen, o, a. 
den tempel van Athena Polias, den tempel van Julia 
en dien van Trajanus. Achter den burcht ziet men de 
Romeinsche waterleiding, en meer naar rechts het 
theater, waar juist de voorstelling plaatsvindt. 

Vóór het panoramagebouw is een model van de 
obelisk opgericht, die men ter herdenking van den aan
slag op riet leven van Keizer Wilhelm op een der 
openbare pleinen van Herlijn plaatsen wil. 

Hij deze obelisk leidt een monumentale trap naar een 
nabootsing van een Kgyptischen tempel, waarin het 
Kaiser-diorama is opgesteld. De tempel te Denderah 
is het voorbeeld voor dit gebouw geweest, en ook het 
rijke kleur-efifect der Egyptische tempels is bedrieglijk 
nagebootst. Van zeer verrassende werking is het in
wendige , ook in Egyptischen trant cn, om de diorama
schilderijen des te beter te doen uitkomen, in half
donker gehuld. De diorama-doeken geven voorstel
lingen van de Deutschen Colonial, zooals de catalogus 
ze noemt. 

Het terrein bevat verder nog een groote restauratie 
en is overigens met boomgewas beplant; een vijver, 
met een brug in ijzerconstructie, verlevendigt het ge
heel. Het feestterrein wordt van het tentoonstellings
gebouw gescheiden door de viaduct van de Berliner 
Stadtbahn, welks bogen als cafe's en dergelijke dienst 
doen. Dicht bij die viaduct richten de Berlijnsche ar
chitecten een Künstlerkneipe „gum klassischen Dreieck" 
in , die zeer fraai belooft te worden, maar nog niet 
voltooid is. 

Treden wij nu het tentoonstellingsgebouw binnen. 
Allereerst komen wij in de vestibule, door de archi

tecten Kayser en Von Groszheim gedecoreerd. De 
ingang vormt een groot portaal, waarnaast zuilen van 
stuc met vergulde Korinthische kapiteelen. Rechts staat 
het beeld van den Vrede, links dat van den Arbeid. 
Dergelijke portalen zijn ook aan de drie andere zijden 
der vestibule aangebracht; de hoeken zijn door zeer 
rijk behandelde groepen en cartouches gekarakteriseerd. 
Van zeer schoone werking is de koepel, die, in het 
midden open en door een balustrade afgesloten, ons 
een tweeden koepel doet zien, waarop in breede trekken 
een reusachtige allegorie geschilderd is. Bij deze ves
tibule is van den meer cn meer tot eere komenden 
Barokstijl een zeer dankbaar en gelukkig gebruik ge
maakt. 

Achter de vestibule ligt de ontvangzaal, die door 
de architecten Cremer en Wolffenstein gedecoreerd is, 
en die, ofschoon eenvoudiger van behandeling, toch 
een zeer fraai effect maakt, al verschilt haar stijl nog 
al met dien der vestibule. A l s wandsieraden zijn groote 
schilderijen, momenten uit de Duitsche geschiedenis 
voorstellende, en standbeelden van Pruisische koningen 
aangebracht. Zalen, in dezen geest behandeld, sluiten 
zich ter wederzijde aan de vestibule aan. 

De eigenaardige inrichting van het tentoonstellings

gebouw werd reeds door den heer Brommer in onzen 
vorigen jaargang (pag. 371) besproken. Wij behoeven 
hier niet op terug te komen. Genoeg zij het, te ver
melden , dat men aan de achterzijde nog een afzonder
lijk gebouw heeft opgericht, dat deels tot opstelling 
van beeldwerken, deels tot het tentoonstellen van re
trospectieve kunst dient. De architectuur is in zooge
naamde „Kojen", aan de rechterzijde van den ingang, 
geplaatst. De Nederlandsche Bouwkunst heeft een 
zeer gunstige plaats , daar zij vlak bij den ingang een 
„Koje" verkreeg en dus elk bezoeker onmiddellijk in 
het oog valt. Dc Nederlandsche schilders hebben be
trekkelijk weinig ingezonden en hun inzendingen zijn 
te zeer verspreid, dan dat men van eene afdeeling 
Nederlandsche schilderkunst zou kunnen spreken. Ze
ker was het wenschelijk geweest, indien ook de Neder
landsche schilderschool een collectieve inzending geor
ganiseerd had; zij zou dan beter tot haar recht geko
men zijn. 

In een volgend opstel zullen wij enkele der tentoon
gestelde kunstwerken bespreken. 

V E N T I L A T I E - S Y S T E E M V A N ' G R E E N . 
Door een welwillende hand zijn wij in de gelegen

heid gesteld eenige mededeelingen te doen omtrent het 
ventilatie-systeem van Green, dat door den heer Van 
Lith op de laatstgehouden Algemeene Vergadering 
der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst be
sproken zou worden, als de beschikbare tijd dit ver
oorloofd had. 

Het geheel nieuwe stelsel van luchtverversching, dat 
door de firma G r e e n ' s V ent i l a t i n g C o m p a n y 
op verschillende plaatsen in het buitenland met goed 
gevolg wordt toegepast, schijnt groote voordeelen aan 
te bieden en eene voldoende oplossing te geven voor 
de uitccnloopende eischen, die daarbij gesteld kun
nen worden. Met de onderstaande regelen wordt in 
geenen deele beoogd eene verhandeling over lucht
verversching te houden en daaraan beschouwingen 
en ontledingen te verbinden; zij dienen alleen om de 
hooge waarde van het stelsel in 't licht te stellen cn 
daarop de aandacht van vakgenooten te vestigen. 

Onder de weldaden van de 19''= eeuw behoort voor
zeker de meerdere zorg voor de openbare gezondheid 
en ons lichaam geniet het leeuwenaandeel daarvan. De 
geleerden vestigen steeds de aandacht op het gehalte 
der lucht, die door onze longen en andere organen 
in het lichaam wordt opgenomen , want de luchtver
versching is in onzen tijd van microben en bacillen 
geen ondergeschikte zaak. Luchtverversching is een 
moeilijk vraagstuk en het is niet gemakkelijk voor de 
verschillende inrichtingen of gebouwen een goede op
lossing tc vinden; wat voor het eene goed is, beant
woordt voor het andere niet aan het doel. 

Onder de bezwaren, waarmede men te kampen heeft 
om gebouwen van verschc lucht te voorzien, spelen 
de daaraan verbonden k o s t e n een groote rol; de 
moeilijkheden zelve kunnen echter overwonnen worden, 
sedert wetenschap en industrie niet meer terugdeinzen 
om eene goede ventilatie of luchtverversching tot 
stand te brengen, als daarmede eene verwarming ge
paard gaat. 

In een goed geventileerd vertrek moeten de bewo
ners versche, verwarmde buitenlucht ontvangen op de 
temperatuur, die verlangd wordt; bovendien moet er 
zooveel toevoer zijn, dat de lucht, die eenmaal door 
de longen is opgenomen, daartoe niet opnieuw gebruikt 
behoeft te worden. Uit den aard der zaak wordt hiertoe 
meer verwarming gevorderd en de daaraan verbonden uit
gave zal vooral des winters zich doen gevoelen, als 
de temperatuur van de buitenlucht laag is. In gewone 
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gevallen zal het meer dan voldoende zijn, als er 
gezorgd wordt de schadelijke lucht te neutraliseeren; 
voor hospitalen en inrichtingen, waar met besmettelijke 
ziekten rekening gehouden moet worden, is eene 
volkomen luchtverversching volstrekt noodzakelijk. 

Ter bevestiging van de uitgesproken meening, dat 
in gewone gevallen minder verversching van lucht 
noodig is dan voor inrichtingen, waar besmetting te 
vreezen is, dienen de volgende cijfers. Voor gewone 
vertrekken rekent men per uur en per persoon op 
300 kub. voeten (8000 liter); voor gewone ziekenhui
zen wordt deze hoeveelheid tot 2400 kub. voeten 
(64000 liter) verhoogd en voor hospitalen, waar epi
demieën heerschen, op het dubbele van laatstgenoemd 
cijfer gebracht. 

De middelen, die de wetenschap aan de hand geeft 
om een goede ventilatie te verkrijgen , worden in na • 
tuurlijkl en mechanische onderscheiden. De natuurlijke 
ventilatie wordt zonder optiige kracht toegepast; zij be
rust geheel op het verschil van temperatuur en kan 
buiten beschouwing blijven, daar de ondervinding ge
leerd heeft daarmede geene voldoende uitkomsten ver
kregen kunnen worden. De kunstmatige verwarming 
van de lucht, die bij deze wijze wel eens wordt toege
past, kan eenige verbetering aanbrengen, maar zij is 
onvoldoende om het kwaad der luchtbederving te koe
ren, zoodat de mechanische wijze van behandeling 
overblijft. 

Verschillende stelsels zijn in den laatsten tijd in toe
passing gebracht; allen beoogden in de behoefte tc 
voorzien en beantwoordden daaraan in meerdere of. 
mindere mate. Het stelsel van Green, dat door onzen 
landgenoot, den heer Sterkman te 's-Gravenhage, ge
ëxploiteerd wordt, schijnt groote voordeelen aan te 
bieden. 

De mechanische ventilatie heeft te rekenen met ver-' 
plaatsing van groote hoeveelheden lucht en moet versche 
buitenlucht, hetzij direct ofwel verwarmd, op elke ver
langde plaats invoeren, maar tevens moet zij de bedor
ven lucht afvoeren naar een plaats, waar zij gedesin
fecteerd, ofwel naar een vuur, waar zij gezuiverd wordt. 

Het zou te veel tijd vorderen de verschillende wijzen 
te bespreken, die allen dienen om dit doel te bereiken, 
en hare waarde vergelijkenderwijze te bepalen; daarbij 
loopt men gevaar verschillende wijzen over het hoofd 
te zien. In hoofdzaak komen allen daarop neer, dat 
dc lucht door toepassing van vennen of zoogenaamde 
blowers wordt ingevoerd; luchtpompen worden wel ge
bruikt , maar deze voeren een te kleine hoeveelheid 
lucht aan en blijven uit dien hoofde buiten verdere be
schouwing. 

Er bestaan verschillende constructiën voor vennen 
en blowers; de een kan meer lucht verplaatsen dan de 
andere, of werkt met meer kracht, als dit voor de 
verplaatsing der lucht op vergelegen afstanden noodig 
is. De luchtverversching, die tot heden werd toege
past, bediende zich van deze vennen of blowets, 
maar daarbij moeten vele bezwaren overwonnen wor
den, waarin men vooralsnog niet geslaagd is en waartoe 
men wellicht nimmer geraken zal. Het stelsel der 
G r e e n ' s V e n t i l a t i n g C o m p a n y is van geheel 
nieuwe vinding en berust op andere gronden In te
genstelling met de vroegere opvatting, waarbij men uit
ging van het denkbeeld, om de geheele hoeveelheid 
lucht, die gevraagd werd , te verplaatsen, werkt het 
stelsel van Green met slechts vijf percent der gevraagde 
hoeveelheid; het overige vloeit door de wijze van wer
ken vrij toe en men heeft geen rekening te houden 
met den oorsprong van de kracht, die de kunstmatig 
opgewekte luchtstroom teweegbrengt. Heelt de onder
vinding geleerd, dat de kracht der vennen of blowers 

vermindert in evenredigheid der lengte van het lucht-
kanaal en dat die kracht nagenoeg tot nul gereduceerd 
wordt, zoodra het luchtkanaal zeer lang i s — , met de 
luchtverversching volgens G r e e n ' s V e n t i l a t i n g 
C o m p a n y is dit in geenen deele het geval; men kan 
zelfs b. v. te Rotterdam met succes werken, als de oor
sprong van dc kracht in Den Haag geplaatst is. 

De vennen of blowers werken evenals de schepraderen 
van watermolens en geven, door dc snelle rondgaande 
beweging, een groote massa lucht , die aan de eene 
zijde intreedt en aan de andere zijde met kracht uit
stroomt. Deze kracht is echter niet groot en hoe ge
ringer tegenstand des te grooter luchtstroom. Bij het 
leiden van den luchtstroom door buizen, die hoeken 
vormen en uit op- en nederwaartsche deelen bestaan, 
ontstaat er tegenstand; is de leiding lang en hoekig, 
dan vermeerdert die tegenstand en ten slotte draait het 
scheprad rond, zonder lucht aan te voeren. 

Het valt in het oog dat het van belang is, als daarop 
niet gelet behoeft te worden, zoodat de grootte van 
het gebouw of van de inrichting dan buiten invloed blijft 
op het welslagen der onderneming. Neemt men daarbij 
de noodzakelijke verwarming der lucht in aanmerking, 
dan is het voordeel nog grooter; volgens de tot heden 
in practijk gebrachte stelsels moest een centrale ver-
warmingsinrichting gemaakt worden en van uit dit 
groote vertrek of centrum van verwarming moesten 
luchtbuizen door het gebouw geleid worden, dat dik
werf aanleiding tot moeilijkheden gaf en soms ondoen
lijk was. Werden meer warmte-kamers gemaakt, dan 
moest bij elk dezer een stoomtuig of iets dergelijks 
met afzonderlijken blower geplaatst worden, waarmede 
groote kosten gepaard gaan. Het nieuwe stelsel over
komt deze bezwaren; van uit elke warmte-kamer 
wordt de versch verwarmde lucht in alle richtingen 
door het gebouw geleid, zonder dat het noodig is 
groote buizen tc leggen; de afstanden toch tusschen 
den oorsprong der verwarming en de vertrekken, die 
verwarmd en geventileerd moeten worden, blijven bui
ten beschouwing en daarom zijn dunne pijpen, die 
gemakkelijk worden aangebracht, zeer voldoende. 

Bij dit stelsel wordt tegelijkertijd de bedorven lucht 
afgevoerd, terwijl bij de vroegere stelsels daarvoor 
speciale vennen of blcnvcrs moesten geplaatst worden, 
die in omgekeerde richting werkten en waardoor de 
kosten vermeerderden, terwijl het soms moeilijk was 
ze te plaatsen. 

Neem als voorbeeld de Witte Sociëteit te 's-Gra
venhage. Wat zou het inbrengen van versche lucht 
baten, als er niet gezorgd werd tegelijkertijd rook-- en 
dranklucht te verwijderen, en wat zou eene ventilatie 
voor ziekenhuizen beteekenen, als men het niet in de 
hand had, de bedorven lucht te kunnen afvoeren en 
ontsmetten ? 

Het stelsel van de „Green's Ventilating Company" 
berust op eene natuurwet, sedert langen tijd bekend, 
maar nog nooit in toepassing gebracht, omdat het 
regelen van den luchtstroom te veel controle vordert. 

De uitvinder is aan dit bezwaar tegemoet gekomen 
door het maken van een automatische luchtschroef (in 
het Engelsch nocsle genaamd; deze schroefbeheerscht 
het geheele stelsel en zonder haar zou de geheele 
werking falen. Wordt saamgeperste lucht in een buis 
gevoerd, dan ontstaat er om de denkbeeldige as van 
den luchtstroom eene golvende beweging, waardoor 
vrije lucht wordt medegevoerd. Dit kan worden waarge
nomen bij den schoorsteen van een locomotief; zoodra 
de in dien schoorsteen aanwezige stoompijp geopend 
wordt, ontstaat er eene sterke trekking of zuiging, 
waardoor stukken vuur uit den schoorsteen zouden 
vliegen, als de machinist den demper niet spoedig sluit. 
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Bij het stelsel van Green wordt dit in practijk gebracht, 
maar men bedient zich daarbij van saamgepcrste lucht 
en niet van stoom. 

Het werktuig, voor die persing noodig , wordt door 
stoom, gas, water, heete lucht of anderszins in be
weging gebracht en staat in verbinding meteen lucht
pomp, die de lucht in een luchtketel perst; van uit 
dezen ketel wordt de lucht, door buizen van 1 1 ., Eng. 
duim wijdte, geleid naar de plaatsen , waar luchtverver-
sching verlangd wordt. Aan het einde van iedere buis 
bevindt zich de luchtschroef (nozzle) en de werking 
daarvan doet zich gevoelen, al had de buisleiding ook 
eenige uren lengte. De luchtstroom, op deze wijze aan
gevoerd , bedraagt het twintigvoud der geperste lucht, 
d. i . voor eiken voet lucht, door de buis geperst, 
volgen twintig voet uit vrije beweging. 

Om dit gunstige cijfer te bereiken, wordt de ge
perste lucht door een zoogenaamden contractor geleid, 
bestaande uit twee afgeknotte holle kegels, omgekeerd 
tegen elkander bevestigd; deze contractors zijn van 
veel dienst, maar de automatische werking der nozzle 
moet daaraan toegevoegd worden. De saamgeperste 
lucht heeft de drukking van ongeveer een halve at
mosfeer, l iet stelsel is betrekkelijk jong en toch kan 
op schoone overwinningen gewezen worden. Bij ont
stentenis van toepassingen in Nederland, moeten de 
blikken naar Londen gericht worden. 

De Engelsche Regeering heeft den heer Sterkman, 
te 's-Gravenhage, toestemming verleend om dit stelsel 
van ventilatie toe te passen op een gebouw van groo
ten omvang, onder den naam van „ L a w C o u r t " be
kend, in Gothieken stijl opgetrokken en in Fleet-
Street te Londen gelegen. Dit gebouw is ingericht 
voor 19 verschillende gerechtshoven en een waar kunst
gewrocht der 19" eeuw. A l deze gerechtszalen, met 
bijbehoorende vertrekken en gangen, worden verwarmd 
en geventileerd, waarvoor aanvankelijk II 35,000 was 
uitgetrokken, doch waarvan de kosten na herhaalde 
wijzigingen en verbeteringen tot £ 55,000 of ruim 6'/., 
ton gouds geklommen zijn. In weerwil van deze 
uitgaven houden de klachten over onvoldoende venti
latie aan, en het moet tot lof van het Engelsche Gou
vernement gezegd worden, dat het steeds een open 
oor had voor al, wat de wetenschap aan de hand deed, 
om hierin verbetering te brengen 

Het mocht den heer Sterkman gelukken van de 
Engelsche Regeering de opdracht te ontvangen tot 
het leveren van eene proef; het is een stout bestaan 
om zich daaraan te durven wagen, maar getuigt, dat 
onze landgenoot zeker van de zaak schijnt te zijn. 

Het lag voor de hand, dat de gerechtszaal, die het 
ongunstigste voor ventilatie gelegen was, voor het 
nemen der proef aangewezen zou worden ; de werkzaam
heden werden gedurende den vacantietijd uitgevoerd en 
den 22'" October 1885 had de oplevering plaats. In tegen
woordigheid van de hoogste autoriteiten werd het be
wijs geleverd, dat aan de gestelde eischen meer dan 
voldaan was; tengevolge daarvan werd den heer Sterk
man opgedragen het geheele gebouw van dit stelsel 
te voorzien, waarvoor een tijdruimte van twee jaar werd 
toegestaan, daar alleen in den vacantietijd gewerkt mag 
worden. 

De zestien groote vennen of blowers en acht stoom
machines, die op verschillende plaatsen in het gebouw-
aanwezig zijn, zullen nu weggebroken en vervangen 
worden door 2 compound-luchtpompen. 

Bovendien zijn onderhandelingen aangeknoopt voor 
verschillende gebouwen , als de Parlementshuizen, het 
Rijks-museum, het Postkantoor en andere inrichtingen 
te Londen. 

Is een goede luchtverversching voor gebouwen van 

groot belang , voor schepen is zij van niet minder be
teekenis, vooral voor de vaartuigen, die heete lucht
streken bezoeken en tal van passagiers of landverhui
zers vervoeren. Het heeft Green's Ventilating Company 
veel moeite gekost, het nieuwe stelsel in dezen tijd 
van algemeene malaise in te voeren, daar het vertrou
wen in nieuwe zaken niet groot was, en toch is 't haar 
mogen gelukken het ventilatie-stelsel toe te passen op 
twee der grootste booten van de Cunard Line, va
rende van Liverpool op New-York en gebouwd door 
de gunstig bekende firma Joh. Elder en C". Deze 
booten bieden ruimte aan voor ongeveer 800 passa
giers en zijn vorstelijk ingericht. Toen de heer D . C. 
Green in Amerika, als uitvinder van het stelsel, deze 
opdracht ontving, gevoelde hij zich met dit eerste 
werk van beteekenis zeer vereerd, temeer daar het de 
booten van den koning der scheepsbouwmeesters gold. 
De waardige ósjarige grijsaard zag al zijn moeiten 
beloond, maar het was henj niet gegeven de vrucht 
van zijnen arbeid te zien; op den dag, dat hij het 
werk wilde inspecteeren, overviel hem de dood op den 
trein van Londen naar Glasgow. 

Met zijn dood zou, in figuurlijken zin, ook deze nieuwe 
zaak begraven zijn geworden , ware het niet, dat de 
heer A . Sterkman, als technisch directeur, het beheer 
had overgenomen. Deze industrie heeft thans een 
groote vlucht genomen; met de voornaamste maat
schappijen zijn contracten gesloten en, zoowel te Glas
gow als Liverpool, Bremerhaven en Londen, is men 
druk aan het werk. 

Het Duitsche Gouvernement heeft voor de schepen, 
die te Stettin voor zijne rekening gebouwd worden, 
Green's Ventilatie voorgeschreven en daartoe voorloo-
pig drie booten aangewezen. 

De Duitsche Lloyd heeft de algemeene toepassing 
eveneens toegezegd en al dadelijk 8 schepen in bestel-

gegeven , waarvan drie booten gebouwd worden 
bij de bovengenoemde firma Elder en Co. De Pacific 

'am Navigation Co. laat twee harer booten naar 
Green's Ventilatie-systeem inrichten, en met verschil
lende maatschappijen worden onderhandelingen gevoerd, 
niet allen voor stoombooten , voor vervoer van passa
giers bestemd, maar ook met die, voor het transport 
van vee ingericht. 

Belangstellenden kunnen daaromtrent nadere gege
vens verkrijgen bij den heer Sterkman en dit leidt als 
van zelf tot de vraag: waarom moet Nederland achter
blijven? Worden er dan hiertelande geen landverhui
zers verscheept; hebben de passagiers op de booten 
van de Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij 
geen behoefte aan versche lucht? Waarom moeten 
Duitschland en Engeland voorgaan ? Ook wij vervoeren 
vee naar overzeesche landen en bouwen inrichtingen, 
waar ventilatie noodig is. 

Ventilatie op booten is noodzakelijk ; de hutten, be
woond door 4 of 6 personen , roepen luide om versche 
lucht, vooral als het schip zich in een temperatuur van 
ruim ioo" bevindt en er geen wind te bekennen is. 
De passagiers liggen dan onmachtig op het dek, in 
de hut is 't niet uit te houden , de stokers worden voor 
dood naar boven gedragen en moeten kunstmatig wor
den bijgemaakt. 

Breng op zoo'n boot ventilatie, laat de versche lucht, 
na eerst door ijs gekoeld te zijn, in de hutten stroo-
men, de passagiersgangen door een aangename lucht
beweging ventileeren en het salon van tafelventilatie 
voorzien ; als de vuren dan door winddruk aangeblazen 
worden en de stokers, door toevoer van lucht verkwikt, 
hun taak met lust kunnen volbrengen, zeg mij dan, 
zelfs als gij op den wal staat, of gij niet de geventi
leerde boot boven de niet-geventileerde zoudt verkiezen ? 

Het stelsel der Green's ventilating Company wordt ook 
toegepast op mijnen en tunnels. Óp de Wereldtentoon
stelling te Amsterdam was een gevaarte opgesteld, 
dienende voor den toevoer van versche lucht in mij
nen; het was een zoogenaamde ven van kolossale af
meting, die groote hoeveelheden lucht verplaatste en 
zoo sterk werkte , dat pet of hoed werd medegevoerd, 
als men in de nabijheid kwam. Dit stelsel is voor 
het oogenblik het gebruikelijke, maar wordt door dat 
van Green's ventilatie ver overtroffen. 

Bij eerstgenoemde ventilatie ondervinden enkele kron
kelende gangen en doodloopende galerijen weinig uit
werking der pogingen , in het werk gesteld om versche 
lucht daarheen te stuwen ; de kracht van den stroom 
vermindert in evenredigheid van den afstand, die moet 
worden afgelegd, en als er tegendruk ontstaat, houdt 
de werking op. Daar er wel lucht ingevoerd wordt, 
maar geen afvoer plaatsvindt, blijft het een gebrek
kig middel, om den mijnwerkers de hoog noodige lucht 
te verschaffen. 

Green's stelsel, dat geen rekening heeft te houden 
met den oorsprong der kracht, werkt in den grond op 
elk verlangd punt, zoowel om tie lucht te doen toe-
stroomen, als wel om bedorven lucht of gassen te doen 
wegvloeien. Voor onderaardsche spoorwegen of tunnels 
is geen ander stelsel van ventilatie mogelijk dan dat 
van Green, en zelfs dit zou, evenals andere wijzen van 
ventilatie, geen effect sorteeren, ware het niet, dat de 
firma daarvoor een ander middel had uitgedacht. 
Zeer terecht is zij van de stelling uitgegaan, dat bij 
tunnels in de eerste plaats daarvoor gezorgd moet wor
den, de locomotief, die de lucht bederft, te isoleeren. 
Daartoe wordt aan den bovenkant van de tunnel en 
over hare geheele lengte een kap gehangen , met eene 
doorgaande sleuf voor den schoorsteen der locomotief. 
De rook en alle schadelijke gassen worden in deze kap 
opgevangen en een sterke luchtstroom, opgewekt door 
toepassing van automatische nozzles, voert ze mede en 
doet ze ontsnappen, waar de gelegenheid dit toelaat. Is 
eenmaal de oorzaak der luchtbederving weggenomen, 
dan is een geringe luchtaanvoer voldoende, om steeds 
onder den grond een atmosfeer te behouden als in de 
vrije natuur gevonden wordt. 

Het stelsel wordt ook toegepast voor het drogen 
van koffie, thee, indigo, kina en alle kostbare spece
rijen ; weldra zal het gebruik daarvan algemeen zijn, 
omreden bij geene andere wijze zoo volkomen controle 
kan worden uitgeoefend over den warmtegraad, en de 
afvoer der dampen tegelijkertijd bevorderd wordt. 

Ten slotte kunnen wij mededeelen, dat het stelsel van 
Green toepassing vindt in woldrogerijen, waschinrich-
tingen, meelfabrieken en ovens voor het smelten van 
ijzer. 

B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
A l werd den iS Maart j . l . de laatste gewone vergadering ge

houden, de lees- en societeitsavonden werden, in gemeenschap 
met de Vereeniging Kunstvlijt, voortgezet tot den laatsten 
Zaterdag der Meimaand. De sluiting had op eenigszins feeste
lijke wijze plaats, waartoe eene gemengde commissie, uit leden 
der beide Vereenigingen bestaande, een plan ontwierp, dat met 
succes bekroond werd. Het feestje van 2 9 Mei j . l . was zeer ge
animeerd en telde ongeveer 85 deelnemers. 

Het werd geopend door een feestmarsch voor piano, voor
gedragen door den heerj. W. Bliienburg, waarop humoristische 
en meer ernstige voordrachten volgden van de heeren C. M. 
Droogleever Fortuyn, A. Fabri, J. Engel en J. van 't Groene-
wout, afgewisseld door pianospel van den heer W. Molenbroek, 
een drietal vocale voordrachten van den heer Smit en een 
even kernachtige als sierlijke speech van den heer J. Droog
leever Fortuyn. Allen verwierven welverdiende toejuiching. 

Aan het biljart-concours werd door dertig spelers deelgenomen. 
Toen de overwinnaars bekend waren, schaarden zij zich met de 
andere feestgenooten voor- en om den Voorzitter, om uit zijne 
handen de tusschen groen en bloemen verborgen prijzen in ont
vangst te nemen. Alvorens tot het uitreiken daarvan over te 

gaan, bracht dc Voorzitter een woord van dank aan de Com
missie, bestaande uit de heeren T. L. Ranters. A. Fabri , J. G . 
Buhlmann, L. A . van Schaik, J. E. Voogt en C. N, van Goor, 
en spreker knoopte daaraan eene betuiging van erkentelijkheid 
voor het organiseeren van den feestavond, waarvoor de kas 
der Vereeniging niet behoefde aangesproken te worden. Onder, 
met het oog op de ontknooping. gepaste bewoordingen werden 
de prijzen uitgereikt met verzoek ze in de omwindselcn te laten, 
totdat ze allen in handen der overwinnaars zouden zijn. Een 
beschrijving der prijzen geven wij niet; het zij genoeg te zeggen, 
dat dc algemeene vroolijkheid er niet minder op werd, toen zij 
van hunne omhullingen waren ontdaan. 

Nog eenigen tijd werd in gezelligen kout doorgebracht, waar
bij het niet aan waardeerende woorden ontbrak. In deze bijeen
komst cn in twee vroegere werden zes nieuwe leden aangenomen. 

Den 8"'° Apri l had het voorgenomen uitstapje naar Gouda 
plaats, waaraan slechts 13 leden deelnamen, daar het weder 
allerongunstigst was. De tochtgenooten beklaagden zich niet 
storm en regen getrotseerd te hebben; zij bezichtigden de ge
schilderde glasramen der kerk en maakten, door de welwillend
heid van heeren Kerkvoogden onder geleide van een hunner, 
den heer G. A. Oudijk, kennis met eenige der schoonste kartons 
en dc op flinke schaal cn in kleuren vervaardigde afbeeldingen 
van alle glazen. 

Na geruimen tijd in het kerkgebouw vertoefd te hebben, 
werd een bezoek aan het Raadhuis gebracht. De gemeente-
bouwmeester, de heer L Burgersdijk, stelde alle teekeningen, 
die voor de restauratie van den gevel gediend hadden. ter be
zichtiging en gaf zich de moeite een en ander te verklaren en 
toe te lichten. 

Terwijl een deel van het gezelschap het Gemeente-museum 
van op Gouda betrekking hebbende oudheden een bezoek bracht, 
gingen dc overigen naar de welwillend opengestelde nieuwe 
zalen van de Sociëteit «Ons Genoegen", om daarna gezamen
lijk den terugtocht te aanvaarden. 

BOEKAANKONDIGING. 
Het gebruik van geasphalteerde ijzeren bui

zen voor waterleidingen, voornamelijk met het 
oog op de te Arnhem bestaande quaestie, 
door Dr. W. Meijeringh — Arnhem bij K. 
Van der Zande. 

De aanleg en de exploitatie van drinkwaterleidingen zijn 
onderwerpen van den dag en uit dien hoofde verdient de bro
chure, in het hoofd dezes genoemd, de belangstellende aan
dacht niet alleen van de vakmannen, die zich met het maken 
der plans en de uitvoering bezighouden, maar ook van hen, 
die geroepen worden in deze belangrijke quaestie eenig oordeel, 
te vellen. In het nommer van 21 Februari '85, bladz. 7 2 
werd een geschiedkundig overzicht gegeven van de waterleiding 
te Arnhem, waarop eene beschrijving volgde van de pnse-
d'eau en de verdere inrichting, om ten slotte enkele woorden 
aan de feestelijke opening te wijden. Bij het schrijven dier 
regelen vermoedden wij in geenen deele, dat weldra strijd zou 
ontstaan omtrent den onaangenamen reuk en smaak, die het 
water op sommige plaatsen nu en dan eigen zijn. 

Het is inderdaad bedroevend, dat zoowel smaak als reuk 
van het water herhaalde malen aanleiding tot gegronde klach
ten gaven. Het feit is geconstateerd, maar er bestaat verschil 
van gevoelen tusschen den hoogleeraar Gunning en Dr. Meije
ringh over de oorzaken, waardoor het water nu en dan on
aangenaam van reuk en smaak is. Terwijl de hoogleeraar Gun
ning dit aan moerasgras toeschrijft, is Dr. Meijeringh van 
oordeel, dat de geasphalteerde ijzeren buizen der waterleiding 
de schuld dragen; het asphaltvernis, waarmede de pijpen in
wendig bestreken zijn, bestaat uit een mengsel van asphalt, 
lijnolie cn andere riekende stoffen, waarbij zich gassen kunnen 
ontwikkelen. Als het water uit dc putten, dat toch voortdurend 
vernieuwd wordt, geen gas bevat, hoe kan het dan in het 
water der leiding komen ? en op welke wijze moet dan de moe
rasgas-theorie verklaard worden? . 

Om deze zaak naar waarde te kunnen beoordeelen, heeft 
Dr Meijeringh dc rapporten van genoemden hoogleeraar en 
van eene commissie uit den Geneeskundigen Raad voor 
Gelderland en Utrecht met een voordracht, door hem in het 
Natuurkundig Genootschap te Arnhem gehouden, en de ver
schillende stukken, te dien opzichte in de Arnhcmschc Courant 

geplaatst, in eene brochure bijeengebracht. Door het uitgeven 
van deze verzameling verspreide stukken heeft de schrijver 
het publiek een grooten dienst gedaan en wij beamen volgaarne 
de voorlaatste zinsnede, daarin voorkomende en luidende: 

•De gegevens zijn nu voor iedereen, naar mijne meening, toe
reikend om een zelfstandig oordeel te vellen over de quaestie 
of namelijk de geasphalteerde buizen dan wel moerasgassen 
de oorzaak zijn van den onaangenamen smaak en reuk van 
het Arnhemsche leidingwater." • . . 

De schrijver geeft in overweging het spoelen, dat thans met 
goed gevolg plaatsvindt, eenigen tijd te staken, om de waar
heid aan het licht te doen komen. 
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P R I J S V R A A G V O O R E E X Z U I V E L G E B O U W . 

Door dc Commissie uit Gedeputeerde 
Staten van Friesland, als beheerders van 
het door Ds. Lieuwe Annes Buma, van 
Makkum, aan de Provincie gelegateerde 
ten dienste van de Landbouwkunde, wordt 
gevraagd: 

Een ontwerp, bevattende eene b e s c h r ij-
v i n g en de hoofd b e p a l i n g e n vaneen 
b e s t e k , alsmede eene g e d e t a i l l e e r d e 
b e g r o o t i n g van kosten met t e e k e n i n 
g e n , van een eenvoudig, doelmatig inge-
richt Zuivelgebouw, waarin dagelijks tot 
6000 liters melk kunnen worden verwerkt. 

De beschrijving moet zoowel eene toe 
lichting van de gehecle inrichting bevatten, 
als de redenen, die tot het gevolgde stelsel 
en de gekozen werktuigen hebben geleid 

Zij moet met eene andere hand, dan 
die van den ontwerper, zijn geschreven 

Het terrein wordt gesteld geheel vrij te 
zijn, ter hoogte van 1 M. boven Z. P. en 
uit vast zand te bestaan tot 0.50 M be 
neden dat peil, zoodat kunstmatige fun
deering niet noodig is. 

De teekening moet. behalve denoodige 
opstanden en plattegrond, op eene schaal 
van 1 a 50, minstens twee goedgekozen 
doorsneden bevatten, waarop dc gekozen 
werktuigen in hoofdlijnen zijn aangegeven, 
zoodat over de plaatsing daarvan geen 
twijfel kan bestaan. 

Alle stukken, tot eenzelfde ontwerp be-
hoorende, moeten van hetzelfde kentecken 
zijn voorzien en vergezeld gaan van eene 
enveloppe — eveneens met hetzelfde ken-
teeken —, waarin een correspondentie
adres is aangegeven, teneinde, zoo noodig, 
met den ontwerper tc kunnen correspon-
deeren. 

De namen der leden van de commissie 
van beoordeeling zullen vóór de bekro
ning worden bekendgemaakt. 

Voor het best geoordeelde ontwerp wordt 
uitgelootd een prijs van ƒ 4 0 0 , en voor het 
daaraanvolgende een accessit van f 100. 

Beide ontwerpen blijven het eigendom 
van de Provincie, met het recht er eene 
uitgaaf van te bevorderen, tenzij de schrij
ver van het bekroonde ontwerp zich ver
plichte, binnen 3 maanden na de toeken
ning van den prijs, onder genet van eene 
bijdrage van / 100, en onder goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten , eene goedkoope 
volksuitgaaf ervan uit te geven. 

De met-bekroonde ontwerpen worden, 
tegen bewijs van ontvangst, aan de inzen
ders teruggegeven. 

De ontwerpen moeten, in de Neder
landsche taal geschreven, vóór den 1 No
vember 18S6 worden ingezonden aan d>n 
Secretaris der voormelde Commissie, den 
heer Mr. J. G. van BlomJGz., Griffier der 
Staten van Friesland, te Leeuwarden. 

Leeuwarden, Mei 1886. 
De Commissie voornoemd, 

J . V A N L O O N JZ. , Voorxttter, 

V A N B L O M , Secretaris. 

O . M S I . A G M E T T I T E L V I G N E T V O O R H E T 

M A A N D B L A D D E K N E D E R L A N D S C H E 

V E R E E N I G I N G V O O R T E E K E N O N D E R W I J S . 

Het Bestuur van bovengenoemde Ver-
•ecniging noodigt de leden uit tot het inzen
den van ontwerpen voor deze prijsvraag. 
De Jury zal gevormd worden door de heeren 
Prol. A. Allebe, J. 1). Huibers, J. R. de 
Kruijiï, \V . B. G. Molken boer en G. Sturm. 

Aan het best gekeurde ontwerp wordt 
in elk geval een prijs van vijf-en-twiutig 

gulden toegekund. 
Daarenboven zal aan dat ontwerp een 

premie van insgelijks vijf-e*4wintiggulden 
worden toegewezen, indien de ju'rv van 
oordeel is, dat het ontwerp genoeg geschikt
heid en artistieke verdiensten bezit om ge
reproduceerd te worden. 

Dc ontwerpen moeten zoodanig worden 
opgevat, dat het titelvignet afzonderlijk 
kan gebezigd worden als hoofd voor de 
afzonderlijke nommers van het Maandblad. 

De teekeningen moeten zijn uitgevoerd 
op wit, liefst eenigszins glad papier, in 
O.-I. inkt en in lijnen — oók de schaduwen 
in lijnen —, opdat eene reproductie in 
photolithographic mogelijk zij. 

De afmetingen van het ontwerp moeten 
overeenkomen met die van het Maandblad. 
In de grootte van de teekening wordt ver
der alle vrijheid gelaten. 

De teekeningen mogen geen naam of mo
nogram der ontwerpers dragen en moeten 
voorzien zijn van eenig motto, dat herhaald 
is op den verzegelden briefomslag, die den 
naam van den vervaardiger omvat. 

De ontwerpen worden ingewacht bij den 
iste-Secretans der Vereeniging, vóór of 
op 1 Maart 1887. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's H A G E . In aansluiting aan het bericht 

omtrent den afloop van de prijsvraag voor 
eene nieuwe tent in 't Bosch, te 's-Hage, 
voorkomende in het vorige nommer, kun 
ncn wij mcdedeelcn. dat behalve de heeren 
Ebcrson en Godefroy, ook de heer J. F. 
Metzelaar te Scheveningen aan deze prijs 
vraag geen deel genomen heeft. 

A M S T E R D A M , Wij deelen met voldoening 
mede, dat de heer Jac. Ankersmit in de 
laatste vergadering van den Gemeenteraad 
opnieuw tot Wethouder benoemd werd en 
zich bereid verklaard heeft die betrekking 
te aanvaarden, mits hem een geruimen tijd 
verlof wordt toegestaan tot herstel zijner 
gezondheid. 

U T R E C H T . Aan 's Rijks Munt is door 
Curatoren der Universiteit aldaar de op
dracht gegeven om, ter gelegenheid van 
het 25ojarig bestaan der Hoogeschool, een 
herinneringsmedaille te slaan, waarvan 
afslagen in goud, zilver en brons zullen 
worden vervaardigd. 

De schets van dc voorzijde is ontworpen 
door den heer Victor De Stoers, terwijl 
de stempel gesneden is door onze bekwame 
stempelsnijders, de heeren W. Schammer 
cn J. P. M. Menger. 

De voorzijde, gegraveerd door eerstge
noemde, vertoont een staand Minervabccld, 
dat zegevierend met de rechterhand wijst 
op de stralende universiteitszon, terwijl 
de linkerhand de speer en een palmtak 
omklemd houdt. 

Het beeld wordt geflankeerd door de wa
pens van Nederland en Utrecht in kransen, 
waarboven de woorden prijken: "soljusti-
tiae illustra nos". Het randschrift luidt: 
xFausta sub luce laeta saecula surgant'. 

De achterzijde — van de hand des hee
rcn Menger — vertoont een krans waarin 
de woorden: «Celebrandis quintis semisae-
cularis. Univ. Rheno-Traject. auspiciis 
R. Aug. Guillielmi III. P. I'. F. A°. 
M D C C C L X X X V 1 " . 

Het geheel munt uit door artistieke op
vatting en zorgvuldige uitvoering, die ge
heel is in den zestiende-eeuwschen stijl. 

A R N H E M , Naar men verneemt hebben 
zich voor de betrekking van opzichter der 
3e klasse bij den Provincialen Waterstaat 
in Gelderland, op een jaarwedde van f 1200, 
niet minder dan 116 sollicitanten aangemeld 

— Te Havre zal van 1 Mei tot 30 Sep
tember 1887 eene Internationale Maritieme 
Tentoonstelling gehouden worden, gewijd 
aan alles wat met scheepvaart in betrek
king staat, in drie groote groepen verdeeld. 
De eerste omvat: oorlogsschepen, koop
vaardijschepen, vissc hersvaartuigen, loods
en reddingsbooten en pleziervaartuigen, 
benevens vuurtorens, lichtschepen enz. enz 

Tot de tweede: machines voor voortbe
weging of eenig ander doel, modellen, 
teekeningen enz., zoowel wat schepen als 
havens en rivieren aangaat, boeken, platen 
en andere werken, betrekking hebbende 
op zeerecht, vischvangst, reddingsdienst, 
electriciteit enz., en alles wat betrekking 
heeft op het tuig en de uitrusting van 
schepen en bemanning. Verder vischvangst 
en vischtcelt, benevens electriciteit. De 

derde groep is nationaal en heeft betrekking 
op uit- en invoer der Fransche Koloniën. 

Het terrein zal een oppervlakte hebben 
van 60,000 M * waarvan 40,000 M* voor 
een bassin. Om dit laatste loopen gale
rijen en gebouwen voor de voorwerpen, 
die niet in de open lucht geplaatst kunnen 
worden. 

Eene bijzonderheid , die veel gemak aan
biedt is, dat de vaartuigen, naar de ten
toonstelling gezonden, niet den geheelen 
duur aanwezig behoeven te zijn, maar 
een bepaalden tijd (twee of vier weken) 
daarvoor kunnen aangeven. Niet alleen 
diploma's en medailles, maar ook beloo
ningen in geld zullen worden uitgereikt. 

Men kan ook op de tentoonstelling pro
ducten fabriceeren en zal gelegenheid 
hebben ze er te verkoopen. 

Gelijktijdig met deze tentoonstelling zul
len wedstrijden, tentoonstellingen van 
schilderijen, beeldhouwwerken, land-en 
tuinbouw, muziek- en gymnastiekfeesten 
plaatshebben. 

Voor verdere bijzonderheden raadplege 
men het uitgebreide reglement; eenig 
agent voor Nederland is liet Scdtrlaud-

schc Handelsmuseum. * 

B E N O E M I N G E N . 
Totieeraarin timmeren en teekenen, aan 

de Ambachtsschool te Utrecht, is benoemd 
de heer S. H. van den Berg, bouwkundige 
te Zieriksee. De jaarwedde bedraagt aan
vankelijk ƒ 750, maar is voor belangrijke 
verhooging vatbaar. Ruim 100 sollicitan
ten hadden zich aangemeld. 

ADVERTENTIEN. 
Programma van eene Intern, prijs

vraag voor een nieuwen gevel voor 
don DOM V. M I L A A N m. (i teekeningen 
/ 4.50. 

Idem met photographic v. d. be-
staanden gevel f 7.60, franco Amsterdam, 

Orders hierop worden tot en met 15 Juni 
'S(i aangenomen door den Boekhandelaar 
JOH. <i. STEMLEK Cl., Amsterdam. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
AMSTERDAM rallen op Dinsdag 15 Juni 
1886, des middags te l i uur, op het Raad
huis in het openbaar aanbesteden: 

a. Het gewoon onderhoud van- en 
het verrichten van herstellingen 
gedurende 1886 aan Sluis- en 
Waterwerken, Scheepvaartin
richtingen enz. 

b. Het bouwen van een Scheeps-
steiger in het Westerdok. 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerjj, 
tegen betaling van ƒ 1 voor de sub a en 
ƒ 0.85 voor de sub b (met een teekening) 
genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Ingenieur, op het Raadhuis, 
Kamer N°. lüli, des ochtends van 10—12 uur, 

burgemeester en Wethouders voornoemd. 
V A N TIENHOVEN. 

lie Secretaris, 
L E JOLLE. 

Amsterdam, 2 Juni ISS'J. 

E C f R O T & Z O O N , 
Ingenieurs en Construe eurs 

15 Bronze*t '/.ilreeen en Gowlfn Medaille*. 
\\ Eeferfiptomnx. Amsterdam ]SS)1 Eerediploma. 

Fabriekanten van Compleete 

Stooinkook-liu iehtiiigen 
ten dienste van Hotels, (lusthuizen. Ka

zernes, Gevangenissen, etc. 
V e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r N e d e r l a n d 

A. 0R0BI0 DE CASTRO, 
SINUEL 471, AMSTERDAM. 
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Lokaalspoorweg-Maatschappij 
mm lüRIIMWMIER. 

De ingenieur KRIEGER te MedemUik vraagt 
prijsopgaven voor de leveling van circa 
50000 K.O. gegoten ijzer aan buizen. 

koninklijke Nederlandsche 
i a n i H i . 1 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag den 24 Juni 1886, des namid

dags ten 2 ure, zal, ten kantore der Maat
schappij te Apeldoorn, worden aanbesteed: 

B e s t e k IS". 15. 
Het maken van gebouwenen ver

dere inrichtingen voor den Lo-
caalspoorweg Apeldoorn—De
venter. 

(Bedrag der begrooting ƒ 13130.) 
De besteding geschiedt bij enkele inschrij

ving, volgens Ü l i t van het bestek. 
Het bestek 'en de teekeningen liggen ter 

inzage ten kantore der Maatschappij te Apel
doorn en zjjn aldaar tegen betaling van / 2. -
per stel te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Hoofdingenieur-Directeur K. H. VAN BUE-
DERODE te Apeldoorn en den Heer Sectie-
Ingenieur M. E. DE WILDT te Deventer. 

Aanwjjzing op het terrein zal worden ge
daan op Donderdag 17 Juni ISSfi en wel te 
Feuge des middags ten 12 uur en te Twello 
des namiddag* ten 1 uur. 

De Commissie van lleheer. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V E R N I E U W I N G S F O N D S ) . 

Op Dinsdag den 15*" Juni 1886, des na
middags ten 2 ure, aan het Centnialbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de .Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 10». 
(VIJF PERCEELEN.) 

De levering van eikenhouten 
dwarsliggers. 

Bestek N°. 10*. 
(ZES PERCEELEN.) 

De levering van eiken wisselhout 
en eiken brugliggers. 

De besteding geschiedt volgens de artt. 13 
cn 11 van de bestekken. 

De bestekken liggen van den 2S""° Mei 1886' 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en aan de bureaux van de Heeren 
Sectie-Ingenieurs W. J . K L E R K DE REUS 
te Meppel en H . E . BEUNKE te Breda, en 
•zijn op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van ƒ 0.50 per stuk. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
de Sectie-Ingenieurs voornoemd. 

Utrecht, den 27 , , ' n Mei 1S86. 

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

STOOMKETELS ES WKTITO, 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188S bekroond met 
E E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. 

KLOOS & VAN L I M l i l l 
R O T T E R D A M . 

E I G E N A A R S v a n B A S A L T G R O E V E N 
in K I J N P R U I S S E N . 

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

Faiiconval-, porphier- cn basallkeieii. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 
en Ventilatie, Gas- en Waterleidin

gen, Bouwmaterialen enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m N°. 9 3 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begreotingen worden kosteloos 

geleverd 

DE LINT & Cie. 
Holtt riiiim. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N O T E G E L S : 
V L L L B R O Y & B O C H , 

BOCH FRÈRES. 
MINTON HOLLINS & Cie. 

Trottoir-Ijzersteen en Cement tegels. 
Groote voorraden. 

PIIOTOUTIIOGRAPIIIE, PIIOTOZIÏOGRAPhïE 
en Stereotype-Inrichting 

van G. J. TH IÉ M E , te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor PhoOliili»ffni|ilile, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l 'h* i« lne«-
graphlp voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Mrreatrpr-lnrlrhting voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op fru-co aanvrage gratis toegezonden. 

G K J . T H T F . M K . 

ARNHEM. BECKER & BIDRIXGH. -
KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

W A T E R P A S-, 
H O E K H E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailieerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER 
F A B R I E K 

VAN VAL DE TRAVERS, 
IRAOE M A R K . 

T E 

AMSTERDAM 
Beltweg Ti". 3. 

N A T U U R L . A S P H A L T 
V A N 

VIL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorsch vloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Hinks, Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Mauazpvloeren, Guge i , Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Heton-Fundeeringeii, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve'men zi 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 8, Amsterdam, of' bjj den H 
II G KNOOPS C . O Z N . . Beekstraat F . «2 , te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

zien. 
eer 
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I*. U O L S B O E R - JLi-nhem. 
Leverancier van Z. Vf. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekineet- en andere instrumenten 

met Z i l v e r 1868, 1881, 1 8 8 : $ (Internat Tentoonat.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUKRRES. MEETKETTINiiKN. liHIEF- en PAKKETBAlASSKN, enz. enz. 
B A K E N S . R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N . e n z . e n z . 

Bekroond: 
Dnsseldorp lsso 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

JOHANN OSORICO, Frankfort a/M. 
FABRIEK VAN 

Marmermosaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursale»: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
Optr . ' i -W' l i t l e » 8 0 . 

Kenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. EXGERS. Amsterdam. Utreclitsclie Straat 14. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie .11 andere al of 
niet tropische producten; 

lliilli'inle en K\[iaiisriT«'iiilr SlieiiorenkapMIt, 
GEBOUWEN in Scherphoek m m i andere twilfijnt, 

prkrd m ijzer i . l ijzer M hout .1 steen. 
VAN DER LINDEN & C*, te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding .11 dakbedekking pasklaar. 

<.nlvaiil»«.<>rliig „ p I.OIIII. 

Sinziger Mozaïekvloerenfabriek. 
S I W Z I G a / R i j n . 

Deze Moza ïekv loeren lubben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, stand-
vastigste en, door de rijke kleuren, als de 
schoonste bevloering' doen kennen. Uit 
fijne klei en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zij lijj het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen uf'sijjtiiig is 
onderworpen, zooals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & C J . , Amsterdam. 

K Y A N I S E E R F A B R I E K . 
Het kyanisoeron is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „ W a l k e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
Belgische kluit- en hydraulische kalk. 

Billijke prjjzen en vrachten. 
Kunstfrraniet systeem Petitjean. Polycüroin- of Frescocement. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

Pe Portland-Cementfabriek van 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
le Imiiiicuiirg bij llirbrirh a/d. Ilijn 

% 
levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naar ^Sl^l^ 

GOUDEN den eisch der werkzaamheden langzaam- of snelbindeiid, DUSSELDOHF'"ï 
Staats-Medallle. niet garantie voor de grootste vastheid en jggQ. 

deugdeljjkheid. 
Productie-vermogen der fabriek: 400,000 vaten per jaar. 

Magazijnhoiiders in de voornaamste steden. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio
nalen 

wedstrijd 
ie Arnhem, 

1879. 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 
1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 

aM. 1879. 

Diploma A: 
Eersteprijs 
voor uit
muntend 
fabrikaat. 

Kassei 
,1870. 

N i e u w F a b r i k a a t 

NAGEPERSTE WAALSTEENEH, 
n|i ik- toumtknale TeotoonstelliDg 

l e A f f T W E R P K K ( I S S d ) 
bekroond met de Gouden Medaille. 
Deze Steenen zijn volmaakt zuiver van 

vorm, prachtig van kleur en zeer weinig 
poreus. 

Dc oppervlakte is bezand en daardoor bljjft 
het karakter onzer Nederlandsche Waalstee-
nen behouden. 

De afmetingen zjjn 81.8 X 10.7 X 5.Ü5. 
De jaarljjksehe productie i i p l . m . vjjf' mil

lioen. 
Op aanvrage worden gaarne monsters met 

prjjsopgaai' gezonden. 
F R V A N D E L O O S R . , 

te H EMM EL, bjj Njjmegcn. 

Waterbouwkunde HENKET & STEUERWALD. 
U i t g e v e r s G e b r . V A N C L E E F ' s - H a g e . 
De tot nu toe verschenen afleveringen 

(text en platen) worden voor / 25 te koop 
aangeboden. Brieven franco aan het bureau 
van dit blad ouder de letters A K. 

Alexander S, MEIJER 
Binnen- en Kuitenlandtehe Hoekhandel. Spe
cialiteit in bouwkundige Boek- en 
Plaatwerken. Teeken- en Schrijfbe
hoeften , Bind- en Drukwerk. Plaatsing 
van advertentiën in alle bladen. 

K o r t e H o u t s t r a a t \4f 
DEN HAAG. 

De ondergetekende bericht, dat bjj hem 
voor belangstellenden ter inzage liggen 
eenige N I E U W E Bouwkundige Wer
ken, zooals o. a. 

DAS SPEISEZIMMEE des Kron-
prinzliohen Faares, text von LESSING. 

H U G O L I C H T , Architectur der Ge-
genwart. 

GTJBLITT, Moebei Deutseher Für-
stensitze. 

OTTO LESSING, Bauornamente der 
Nouzoit, Band II. 

A L E X A N D E R S . M E I J E R , 
Boekhandelaar. 

Serialiteit in Bouwkundige Boek
en Plaatwerken, 

Korte Houtstraat 14c. 
DEN HAAG. 

Gedrukt bij G. W. van der Wiel & C«., te Anthem. 

ÏÏKrW 
Snmt) • vtc0 • b e t • ( B c y w f f c l w * H 

MICITIA 

Redacteur-Uitgever F. \V. V A X GKXDT T(iz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiCn: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRIXGKR, 

C. B. POSTHUMUS MKYJKS en A. W. WKISSMAX. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den Heer 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al , wat de Administratie van het Genootschap het reft, aan den Heer 

T H . G. S T R I N G E R S , Oosterdokiluis, te Amsterdam. 

A.W.W. 
ABONNEMENT / '2.25 per 3 maanden of wel us Ridden per jaar, hij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Xedcrlandseh-Indio f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

ADVERTKXT1KX ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een hewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen " 

A F Z O N D K K I . I J K K X O M M K K S , hij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-Corres|x>ndent J '»n. G. S T K M I . K R C/.N., Boek
handelaar te Amsterdam. 

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

De Penningmeester van het Genootschap, de heer 
F . J . Bremmer Hzn . , is verhuisd naar de Reguliers-
gracht 74. 

Namens het Bestuur: 

de iste-Secretaris, 
Th. G. Strengers. 

( A . e t A . ) R E D E N E E R I N G O F 
I N S P I R A T I E . 

Onder de eigenaardige verschijnselen, die men in 
de negentiende eeuw waarneemt, behoort ook de zoo
genaamde kunstphilosophie. Deze tak van wetenschap 
is wel niet in de negentiende eeuw geboren; immers 
reeds door enkele antieke schrijvers, b.v. door Platon, 
werd zij beoefend, maar het is toch onze eeuw 
geweest, die haar tot ontwikkeling gebracht heeft. 
Winckelmann , Lessing, Gottsched, Bodmer, rSreit-
inger, Herder, Kant, Schiller, Göthe, Fichte en 
Schlegel waren de mannen, die tot deze ontwikkeling 
het meest hebben bijgedragen 

Natuurlijk is het, dat de kunstphilosophie in zwang 
kwam in de eeuw van Voltaire, de eeuw van het rat-
sonnement bij uitnemendheid, de eeuw van de Encyclo
pedie. Alles werd toen beredeneerd en dillettanten 
meenden al redeneeren de meesterwerk te kunnen schep
pen. Wat in de achttiende eeuw gezaaid is, heeft in 
onze eeuw welig vrucht gedragen; talloos zijn de boe
ken, over kunstphilosophie of esthetica handelende. 
Al le bijzonderheden uit het leven van kunstenaars van 
voorheen worden uit de archieven opgedolven, daar 
men meent, dat zij bij de beoordecling hunner werken 
onmisbaar zijn, al ontbreekt het niet aan oprechte 
kunstbeminnaars, wien het onverschillig laat of Rem
brandt, toen hij zijn Nachtwacht schilderde, op den Sin
gel te Amsterdam woonde of niet ; die de schutter-
stukken van Frans Hals tc Haarlem bewonderen kun
nen , zonder dat zij de wetenschap hebben, dat Hals 
anno zestien honderd en zooveel een berisping van den 
Haarlemschen magistraat ontving, omdat hij wat hard
handig met zijne ega omsprong. 

Spotte reeds de geestige Heinrich Heine : 

Zu fragmentarisch ist Welt unit Leden, 
Ich will mich zniu deutschen Professor begeben, 
Der weiss das Leben tusammen ttu seleen, 
Und macht tin verstandlich System daraus; 
Mit seinen Nachtmutsen und Schlafrochfetzen, 
Stopft er die Likken des Weltenbaus. 

ook voor de kunst trachtte men dit verstandlich System 
te maken, en het is voor de bouwkunst de bekende 
Viollet-le-Duc, die dit gepoogd heeft. 

De leer van den Franschen schrijver is te bekend , dan 
dat wij die hier zouden behoeven te ontwikkelen. In 
dc uitspraak 'foute forme qui n'est pas indit/tn'c par la 
structure doit ctre rtponsséc is zij vervat. 

Van alle kunsten leent de bouwkunst zich het best 
tot zulk een leer. Geen kunst heeft nauwer aanraking 
met de wetenschap, ja de ten onzent ook gebruikelijke 
benaming bouwkunde doet ons zien, hoe dikwijls zij 
voor een wetenschap wordt versleten In een «'eten-
schap moet systeem heerschen, dus ook in de bouw-
wetenschap! 

De nuttigheids-theorie van Viollet-le-Duc , die vol
strekt geen rekening houdt met het artistiek tempera
ment, dat ook de bouwkunstenaar, de ware althans, 
behoort te bezitten, heeft ongetwijfeld voor velen eene 
groote aanlokkelijkheid. Indien men maar overal de 
waarheid in al haar naaktheid laat zien, heeft men , 
volgens die leer, het ideaal van het schoone bereikt. 
Om verhoudingen behoeft men zich niet te bekom
meren — zij vinden in de theorie geen plaats. Zelfs 
een schuur, die goed geconstrueerd is en aan haar 
doel beantwoordt, is schoon, en daar velen zich tot 
het bouwen van schuren wel in staat achten, zoo meenen 
zij , aan de hand van Viollet le-Duc, nu ook de meest 
grootsche vraagstukken, die der bouwkunst gesteld 
worden, te kunnen oplossen. Inspiratie behoeft hij, die 
de nuttigheids-theorie volgt, niet te bezitten; slechts 
met zijn hoofd , niet met zijn hart behoeft hij te werken. 

In Frankrijk zelf, waar de leer ontstaan is, heeft 
zij geen ingang gevonden. De Franschman heeft van 
nature te veel kunstgevoel, dan dat hij tot het 
toepassen van theorieën zijn toevlucht zou behoeven te 
nemen; in Engeland en Nederland echter, waar bij 
de bevolking een kalm, nuchter verstand meer dan 
ccn opbruisend gevoel wordt gevonden, heeft men 
Viollet-le-Duc's denkbeelden met graagte aangenomen. 
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Tc verwonderen is het dan ook niet, dat uit de ge
bouwen, in die landen naar deze voorschriften gebouwd, 
een zekere nuchterheid tot den beschouwer spreekt; 
men mist er de inspiratie, die een kunstwerk slechts 
tot een meesterwerk kan maken; men ziet alras , dat 
een gevel nog wat anders moet zijn, dan een muur 
met gaten erin, dat een geniale blik bij het ont
werpen van een goeden plattegrond meer waard is, 
dan het berekenend verstand. 

Vrijheid is ook in de kunst een eerst vercischte; 
geen waarachtig kunstwerk ontstaat, indien de kun
stenaar zich telkens moet afvragen of hij wel binnen 
de grenzen blijft, hem door een kunsttheorie gesteld. 
Het ingeboren gevoel, dat den waren kunstenaar 
kenmerkt, hoedt hem steeds voor overdrijving; instinct
matig weet hij wat schoon is, en wat niet. Ook in 
de bouwkunst is het niet anders; steengeworden syste
men of theorieën zijn nog geenszins meesterstukken; 
en moet ook, uit den aard der zaak, het verstand de 
fantasie van den bouwkunstenaar breidelen, willen 
althans zijn voortbrengselen niet onbruikbaar blijken, 
het moet toch niet het verstand alléén wezen , dat al 
redeneerende het project in elkander zet. 

Er is een tijd geweest , dat men hiertelande 
ijverig voor Viollet-le-Duc's leer propaganda maakte, 
doch gelukkig zonde,' succes. Onze jongere bouw
kunstenaars lieten z ch niet in een droog systeem 
kluisteren, maar ieder trachtte op zijn manier iets 
schoons tot stand te brengen. Vooral de Ilollandsche 
Renaissance leverde tal van motieven, die tot gelukkige 
combinaties saamgevoegd konden worden. Juist in 
de verschillende wijze van opvatting en groepeering 
openbaart zich ieders persoonlijk talent, en daardoor 
worden wij behoed voor de eentonigheid, waartoe het 
toepassen van een beredeneerd systeem noodzakelijk 
leiden moet. 

Zonder inspiratie wordt geen waar kunstwerk tot 
stand gebracht, ook in de bouwkunst niet; redeneering 
alléén leidt slechts tot het voortbrengen van iets mid
delmatigs. L . 

(A. et A. ) I N G E Z O N D E N . 
Is het niet tijd, nu er sprake is de bouwverordeningen 

voor Amsterdam te wijzigen , dat het Gemeentebestuur 
altent gemaakt wordt op onzes inziens zeer onbillijke 
en inconsequente bepalingen ? Wij noemen hier vooral 
de voorschriften omtrent de hoogte, die de gebouwen 
mogen hebben. 

Volgens de bestaande verordening mag een gebouw 
de hoogte hebben der breedste straat, gracht enz., 
waaraan het gelegen is , tot ten hoogste 21 M . , gemeten 
van den grond tot den onderkant der gevellijst of dak
goot. Hierop kunnen de volgende uitzonderingen ge
maakt worden , die bijna altijd worden toegestaan: 1" 
kan vergund worden het gebouw zoo hoog te herbouwen 
als het vóór de verbouwing was; 2" kan vergunning 
gegeven worden, wanneer het gebouw tusschen of 
tegenover hoogere gebouwen staat, om het zoo hoog 
te bouwen als deze, mits de straat meer dan 5 M . 
breed is; 3" voor openbare gebouwen, als kerken, 
scholen , fabrieken , enz. 

De I" en 2" uitzonderingen leveren hier de grootste 
onbillijkheid en inconsequentie op, want indien het uit 
een hygiënisch of ander oogpunt wenschelijk is, dat 
de gebouwen niet hooger zijn dan de breedte der straat, 
waaraan ze staan, zoo is dit des te meer het geval in 
die straten, waar reeds meer hoogere gebouwen zijn. 
Dan gebeurt het, dat vooraan in eene straat één hoog 
gebouw staat en b. v. 20 huizen verder een tweede, terwijl 
verder alle gebouwen laag zijn Nu kan aan allen (en 
waar het kan wordt het gedaan), die het geluk hebben 

tusschen deze 2 hooge gebouwen of daartegenover 
een perceel te bezitten, vergund worden even hoog 
tc bouwen als die twee, terwijl alle andere bewoners 
dicrzelfde straat lager moeten bouwen. Is dat niet 
willekeurig een servituut leggen op sommige pcrceelen ? 
't Is mij reeds tweemaal voorgekomen, I " in de Ree
straat; de perceelen 15 en 25 hebben daar eene hoogte 
van ongeveer 14 M . , en de N " 8 17, 19, 21 en 23 en 
de daarover gelegen huizen mogen allen dezelfde hoogte 
hebben, terwijl op eene aanvrage om N " . 3 tot 13.80 M . , 
op te trekken, afwijzend is beschikt. 

2° Op het gedempte Spui mocht niet hooger dan 
tot 11.20 M . gebouwd worden, omdat de straat niet 
breeder was, terwijl in de smalle Kalverstraat en op 
hetzelfde Spui een gebouw staat van t 14 M hoogte. 
Wanneer nu deze winkel zijn deur verplaatst naar liet 
Spui en de hoek van 't Rokin eveneens verbouwd 
wordt tot b. v. .14 M . en tevens de deur op 't gedempte 
Spui brengt, kan men het gebouw tot 14 M . optrekken. 
Nog iets anders: w a s de Taksteeg, waaraan het ge
bouw met een gang, onder een ander perceel door, 
uitkomt, 5 M . breed, dan had men eveneens vergun
ning tot 14 M . hoogte kunnen verkrijgen, omdat in de 
Taksteeg zulke hooge gebouwen s t a a n . Is het niet eene 
dwaze bepaling, afhankelijk te zijn van omstandigheden, 
die met de zaak niets tc maken hebben ? De billijk
heid eischt hier, d a t er ten minste gelijkheid besta. Acht 
men het bouwen boven eene zekere hoogte nadeelig, 
welnu men sta het dan aan niemand toe. En als het 
in de Kalverstraat niet hindert tot 15 a 16 M . hoog 
te bouwen, hindert dit op het zooveel brecdere en kor
tere Spui nog veel minder. 

Nog een ander geval; men wenschte in een gang 
of slop dt 15 M . hoog te bouwen en vroeg vergunning 
om dit gebouw te trekken bij een huis, aan eene breede 
gracht gelegen. Dc vergunning werd verleend, doch 
later de communicatie tusschen de beide perceelen dicht
gemaakt, zoodat nu in een steeg van 3 a 4 M . een 
gebouw van 15 M hoogte staat. 

Herziening van de bouwverordening ook op dit punt 
is dus zeer wenschelijk 

A. 8 Juni 1S86. J . H . T. L O S I N G . 

P R IJ S V R A G E N . 
P R I J S V R A G E N V A N D E M A A T S C H A P P I J T O T BEVORDERING 

O E R B O U W K U N S T . 

Volgens het rapport der Jury omtrent de antwoor
den op de prijsvragen, in 1885 uitgeschreven, werd 
eene belooning van ƒ 100 toegekend aan het ontwerp, 
onder het motto Zijt gij voor werk beducht, enz., inge
zonden op de vraag naar een plan van bebouwing voor 
het terrein achter het Rijks-museum te Amsterdam. 
De heer J Wolbers, architect te Heemstede bij Haar
lem , heeft zich als ontwerper bekendgemaakt. 

Dezelfde Jury kende eervolle vermeldingen toe aan 
de ontwerpen van een spoorwegstation , onder de motto's 
Stephenson en />'. N. ingezonden. Het is gebleken, 
dat deze onderscheiding is ten deel gevallen aan de 
heeren Henri S. Keuls te Amsterdam en Jb. van den 
Ban , thans te Bloemendaal, terwijl de heer W. J . de 
Groot, te Velp bij Arnhem, zich heeft bekendge
maakt als ontwerper van het antwoord, onder het motto 
Utilih' ingezonden, waaraan door beoordeelaren ver
dienste werd toegekend. 

P R I J S V R A A G V O O R E E N E E R E - D I P L O M A . 

Het uitvoerend Comité van de Bakkerij-tentoon
stelling , te houden te Amsterdam in de maand A u 
gustus 1886, noodigt de Nederlandsche kunstenaars 
uit tot het inzenden van ontwerpen voor een Eere-

lUioi ulit li v <; .1 Thieme, Arnhoi DE OPMERKER N*£4 van 18 . l i " " '»"<> 
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diploma, uit te reiken ter gelegenheid dier tentoon
stelling aan bekroonde inzenders. 

Voor deze prijsvraag zijn de volgende voorwaarden 
vastgesteld: 

Art. 1. De inzenders zijn geheel vrij in de compo
sitie, zoowel als in de wijze van uitvoering hunner 
teekening, daar geen enkele wijze van reproductie is 
buitengesloten. 

De allegorische voorstellingen of emblemen, op de 
teekeningen aan te brengen, moeten toepasselijk zijn 
op de tentoongestelde voorwerpen, die verdeeld zijn 
als volgt: 

Afdeeling I. Maalderij. 
I' klasse Grondstoffen. 
2' „ Producten. 
3' „ Werktuigen, onderdeden en gereedschap

pen. 
4" „ Hulpmiddelen. 

Afdeeling II. Brood-, biscuit-, koek- en banket
bakkerij. 

I e klasse Al le grondstoffen, behalve de producten 
der Maalderij. 

2 C „ Producten. 
3 e „ Werktuigen, onderdeelenen gereedschappen. 
4" „ Hulpmiddelen. 
Op het diploma zal op duidelijke wijze moeten 

worden aangebracht het wapen van den Nederlandschen 
Bakkersbond, volgens de hierboven geplaatste schets-
teekening '). 

Ruimte moet worden gelaten voor het volgende 
bijschrift met handteekeningen en de verdeeling hier
van aangegeven. 

Diploma voor een 
toegekend aan 
voor de Inzending 

Commissaris-Generaal. Jury. Uitvoerend Comité. 

Om de ontwerpers zoo min mogelijk te beperken , 
worden de afmetingen van het diploma niet aange
geven , maar alleen eene maximum-grootte van 5 5 bij 
40 centimeter bepaald, terwijl wordt opgemerkt, dat 
de reproductie der teekening geschikt moet zijn om 
behoorlijk omlijst aan den wand te worden opgehangen. 

Art . 2. De ontwerpen moeten worden ingezonden 
uiterlijk 15 Juli a. s. aan het Bureau der Tentoon
stelling in het Paleis voor Volksvlijt, te Amsterdam. 

Zij moeten van eene spreuk of motto voorzien zijn 
en moeten worden begeleid door een verzegeld couvert 
bevattende den naam en de woonplaats van den ont
werper. 

Buiten op het couvert moet hetzelfde motto ge
plaatst zijn met een correspondentie-adres. 

Ar t . 3. De volgende bekroningen worden uitge
loofd: 

Eene prijs van ƒ 2 5 0 . 
Eene premie van / 100. 
Eene premie van / 50. 

Art . 4. A l s Jury van beoordeeling treden op de heeren: 
Henri Evers, architect. 
Em. Koechlin, voorzitter der Tentooustclliugs-jiiry. 
J . R. de Kruijff, architect en directeur der Rijks-

kuustindustriescliool te Amster
dam. 

T. Sanders, civiel- en bouwkundig ingenieur. 
J . L . Springer, architect. 

Art. 5. Al le ingekomen ontwerpen zullen, na de 
beoordeeling, op de Bakkerij-tentoonstelling minstens 
eene week worden tentoongesteld. 

') Dit wapen komt voor op hel ouicieele programma. 

De bekroonde ontwerpen blijven het eigendom van 
het Tentoonstellings-comité. 

Het eerstbekroonde ontwerp zal voor de uit te 
reiken Eere-diploma's gebruikt worden. 

Na het sluiten der Tentoonstelling zullen de niet-
bekroonde ontwerpen aan de correspondentie-adressen 
worden teruggezonden. 

N B . Zoowel voor het «apen van den Xcdcrlandschen 
Bakkersbond als de ruimte voor het bijschrift en de 
handteekening wordt aanbevolen het programma te ont
bieden (zie advertentie). 

(A. et A . ) MONUMENT VOOR H E T GRAF 
VAN WIJLEN D E N A R C H I T E C T II. I'. VOOEL. 

De heeren J. Ph. Koelman, W . C. Metzelaar, G. J . 
Morre en Jan Springer hebben dc ingezonden ant
woorden op de prijsvraag van een monument voor het 
graf van wijlen den architect H . P. Vogel beoordeeld. 

Aan de inzenders der ontwerpen N " . I en 3, res
pectievelijk met de spreuken „Souviens-toi" en „Pal-
las Athene", zijn getuigschriften toegekend; als ver
vaardiger van beiden maakte zich bekend de heer 1 lenri 
Evers , architect te Amsterdam , oud-leerling van wij
len den heer Vogel. 

De ontwerper heeft gaarne aan de uitnoodiging 
voldaan om de schetsen zijner ontwerpen aan ons ter 
publicatie af te staan, zoodat wij in de gelegenheid 
zijn den lezers hierbij een afbeelding van de beide 
bekroonde ontwerpen aan te bieden. 

O V E R D E W A N D V E R S I E R I N G V A N E E N 
R O M E I N S C H HUIS IN D E N T U I N 

D E R F A R N E S I N A . 
Voor den dagelijkschen omgang verkiezen wij ge

woonlijk noch menschen , die zich nooit met geestes
arbeid ophouden, noch dezulken , wier gedachten meer 
met zichzelven, dan met hun omgeving en mede-
menschen bezig zijn. In tijden, waarin de geeste
lijke verfijning van het maatschappelijk leven het 
hoogste punt bereikte, streefde men er daarom naar om 
ook door uitwendige middelen in de lokalen, waar 
de mensch zich voor zijn genoegen of ter wille van 
zijn medemenschen placht op te houden, de stem
ming te doen heerschen, die in het gulden midden 
tusschen de twee genoemde uitersten ligt. Het tegen
woordig geslacht, dat, helaas , min of meer verleerd 
heeft zijn eigen oogen goed te gebruiken, is in de 
aangegeven richting ontvankelijker voor hetgeen met 
het oor kan worden waargenomen; zoo behoort ook 
nog, naar ons begrip, bij een feestmaal vroolijke muziek. 
Maar gelukkig hebben wij niet allen smaak voor het
geen het oog streelt verloren; integendeel, in den laat-
sten tijd is die smaak weder ontwaakt en begint men 
te beseffen, dat ook de versiering van lokalen moet 
afwisselen naargelang van hun bestemming. In den 
gulden tijd van Leo X had men het in dit opzicht 
het verst gebracht; werd men in de Sixtijnsche kapel 
door de behangsels van Rafael tot diep nadenken over 
de waarheid van het Christendom aangespoord; spra
ken de wanden der Stansen — de vertrekken, die 
voor de uitoefening der belangrijkste daden van de 
Regeering dienden— tot allen, die binnenkwamen, in 
duidelijke bewoordingen van de geestelijke macht der 
Kerk en van haar hoogste vertegenwoordigers op aarde; 
zoo blonk in hetzelfde Vatikaan vroolijke opgewekt
heid allen tegen , die de schitterende loggia's met haar 
fraai uitzicht betraden en daar wellicht deel konden 
nemen aan de passeggiate van Leo en zijn geestige 
kardinalen. Deze gewrochten van Rafaël leggen geen 
beslag op den bewonderaar, door hem van zijn gezel
schap te isoleeren en in gepeins te doen verzinken, 
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neen, zij verpoozen het oog op de lieflijkste wijze, 
zonder den geest gevangen te houden. Zij vormen 
een tegenhanger niet het uitzicht door de hooge, 
boogvormige openingen op de eeuwige stad, op haar 
krans van villa's tot aan de zacht golvende lijnen 
der lieflijke bergen van Albanië. Op ontvankelijke 
gemoederen maakt de beschouwing van deze gees
tige en kleurrijke schilder- cn beeldhouwwerken nog 
hedentendage denzelfden indruk als een fraai uitge
voerde symphonie van Haijdn; een reins, door en 
door vroolijke cn kalme stemming maakt zich meester 
van onze zintuigen , die nog bezig zijn de verkregen 
indrukken der Stansen te verwerken; wij zouden nog 
een oneindige reeks van soortgelijke kunst-symphonieën 
kunnen genieten — , toch zou de indruk denzelfden 
blijven. Zoo gemakkelijk en zonder inspanning, als we 
ze in ons opnemen, ontsproten die scheppingen echter 
niet, zelfs niet aan de rijke verbeelding van een Rafaël. 
Onder zijn oogen, gedeeltelijk onder zijn leiding, kwa
men van onder de puinhoopen der middeleeuwen ruï
nes van paleizen , villa's, badhuizen, tempels en graven 
uit het Rome der Keizers te voorschijn; de wanden 
daarvan , maar vooral de zolderingen, vertoonden een 
stelsel van decoratie, dat , totdusver onbekend, het 
hart van den kunstenaar plotseling in verrukking bracht, 
daar het een geheel nieuwe wereld voor hem opende. 
Een in het Escuriaal bewaard gebleven verzameling 
teekeningen uit den tijd vóór Rafaël is rijk aan schet
sen . door een kunstvaardige hand ontworpen naar de 
nieuw ontdekte versieringswijze, kennelijk 0111 als voor
beelden bij eigen werk te dienen. Doch Rafaël stu
deerde zelf en nam op, wat te Rome, Tivoli en elders 
onder zijn bereik lag; op andere plaatsen, b.v. te 
Pozzuoli, liet hij vrienden en leerlingen voor hem tee
kenen; in deze halfverwocste overblijfselen van antieke 
pracht bracht hij nieuw leven , door dc verschillende 
brokstukken op kunstige wijze aan elkander te zetten, 
door vertolking, van hetgeen niet meer begrepen werd, 
in de taal zijner eeuw, door gelijksoortige ontwerpen 
in oud schrift doch in een nieuwen geest. En wat Ra
faël in de loggia's en de villa Madama begonnen is , 
werd door anderen voortgezet, en tot den huidigen 
dag is de herleving van het antieke, door hem op dit 
gebied verwezenlijkt, gehandhaafd. 

Het toeval heeft gewild, dat Rafaël en zijn tijdge-
nooten verstoken zijn gebleven van de grootste weelde 
der fantasie, de hoogste fijnheid in uitvoering, zooals 
die in het gouden tijdvak van Augustus bloeiden. 

Zolderingen, lijststukken cn fraai ingelegde vloeren 
werden door hen in grooten getale nageteekend. 
Dat zij door uitstekende voorbeelden reeds bekend 
geweest zouden zijn met de oneindig afwisselende kunst 
der Ouden, om de muren op even architectonische als 
schilderachtige wijze tc bedekken, blijkt noch uit hun 
schetsboeken, noch uit hun werken; eerst anderhalve 
eeuw later begonnen ook op dit gebied de ontdekkin
gen van eenig belang, met name die in Herculanum 
en Pompeji. 

De onlangs ontdekte overblijfselen van wandversie
ring zijn in omvang niet zoo aanzienlijk , maar staan , 
zooals tc begrijpen is, in fijnheid van vinding en uit
voering ver boven de wanden in de kleine steden aan 
den Vesuvius, en zouden om hun kunstwaarde zelfs in 
de Keizerstad ten tijde van Augustus en Tiberius niet 
misplaatst zijn geweest. 

Een beeld van het edelste genot geeft ons nog 
heden de villa Farnesina, het huis aan den Tiber, dat 
Agostino Chigi door Balthasar Peruzzi bouwen cn door 
dezen, door Rafaël en Soddoma versieren liet. De 
fraaie, vroeger open hal met Rafael's Galatea, de 
entreezaal met de door Rafaël ontworpen beelden van 

Amor en Psyche, doen ons zien, hoe deze groote kun
stenaar de muren der receptiezalen van een particulier 
huis en zolderingen van groote afmetingen wilde ge
decoreerd hebben; de overschoone fresco's van Sod
doma den jongere, dien meester der bevalligheid, in 
een zaal van de eerste verdieping, geven ons nog een 
voorstelling van de versieringswijze der Renaissance in 
haar eersten tijd. Het huis staat in een tuin, waarin 
vroeger een prachtige laan van steeneiken en laurier-
boomen op den Tiber uitliep, cn op dezelfde plaats, 
waar Agostino Chigi , bij den doop van zijn eerstge
borene, een feestzaal deed bouwen. De prachtige 

I laan is nu gevallen, woeste aardhoopen beleedigen het 
oog van den toeschouwer, die aan betere tijden terug
denkt, en dc tegenwoordige bewoner van de Farnesina 
heeft het huis gesloten (thans is het weder opengesteld) 
als straf voor de geheele wereld, dat de Regeering de 
onteigeningswet op zijn fraaien tuin toepaste om den 
lastigen Tiber een breeder bedding te verschaffen. 

Uit de aldus tot een nieuw leven opgewekte ruïnen, 
door Rafaël zelf zoo dikwijls betreden, is ons een 
ademtocht der antieke kunst tegengewaaid, die ook op 
Rafaël, wanneer hij hem had gekend, een grooten 
invloed zou hebben uitgeoefend. 

In de zuiver zakelijke, soms zeer droge maande-
lijksche mededeelingen der Oudheidkundige Commissie 
van dc Academie te Rome, betreffende de archaeolo-
gische ontdekkingen in het Koninkrijk Italië, wordt in 
die van Maart 1879 aangetcekend: „In de laatste dagen 
der maand kwamen aan het noordelijk einde der Farne
sina overblijfsels aan het licht van een zeer aanzienlijk 
particulier huis uit den tijd van Augustus , getooid met 
de schoonste wandversieringen, die ooit te Rome te 
zien waren". Tot het einde van Juni van dat jaar 
hield deze uitgraving ons in spanning; gedurende 
het werk was de Tiber er reeds op bedenkelijke wijze 
binnengeloopcn, het fraaiste gedeelte der vertrekken 
stond weken lang onderwater, en alleen aan de voor
treffelijkheid van het antieke stuc-werk en de vastheid 
der kleuren van de fresco's hebben wij het te danken, 
dat deze kunstschatten niet zijn verloren gegaan. De 
plaats der opgraving , die nog beneden den tegenwoor-
digen waterspiegel der rivier ligt, kon niet aan de macht 
van den stroom onttrokken worden; met loffelijke 
zorg werd de versiering van wanden en zolderingen in 
haar geheel afgenomen en in het voor dat doel ge
bouwde Museo Tiberino, in den ouden Plantentuin aan 
den voet van den Janiculus, weer ineengezet en wel 
zoo, dat, al golven de gele wateren van den Tiber 
ook over de plaats waar het huis heeft gestaan, de 
bezoeker zich een voorstelling kan maken dier fresco's 
en stuc-werken. Daarbij moeten de plans geraadpleegd 
worden, want het opgegraven huis wijkt in aanleg en 
in schikking der vertrekken geheel af van het schema 
van het bekende Romeinsche huis; dit vindt zijn ver
klaring in dc ligging vóór de stad, buiten het stof en 
gewoel en toch niet tc ver ervan verwijderd, zooals tegen
woordig nog met menige Romeinsche villa het geval 
is. Aan het noordelijk uiteinde van het thans voor den 
Tiber bestemde terrein stond het nieuw ontdekte huis, 
oorspronkelijk omringd door lieflijke tuinen. Wanneer 
wij op enkele kenmerken, als de samenstelling van 
het metselwerk (fraai netwerk met tufsteenverbindin
gen zonder tusschengevocgde tegels) en den stijl der 
beschilderingen letten, moet het onder Keizer Augustus 
gebouwd zijn; het grondvlak ligt ongeveer 5 meter 
beneden den tegenwoordigen waterspiegel; 230 meter 
zuidelijker, in de richting van Ponte Sisto, wijst een 
groot aanzienlijk familiegraf uit den tijd van Tiberius, 
bijna in ongeschonden toestand, het zuidelijk uiteinde 
van het opgegraven terrein aan. 
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De groote ruimte tusschen de begraafplaats en de 
vi l la , in de eerste eeuw onzer jaartelling waarschijnlijk 
nog onbebouwd, werd in de tweede eeuw, toen het 
terrein door ophooging met puin twee meter hooger 
was geworden, tot den opslag van groote wijndepóts 
gebezigd. In de 3e eeuw begon het oude Italië, 
dat sedert de overwinning van Marius op de Kimbren 
en Teutonen aan geen buitenlandschen vijand meer 
dacht, bevreesd te worden voor de Noordsche volken 
en Keizer Aurelianus omringde de eeuwige stad met 
den sterken muur, die nog bestaat. Het genoemde 
graf bleef binnen den muur, de wijndepóts werden 
meedoogenloos doorgesneden en de villa bleef er geheel 
buiten. Kort daarna gevoelde niemand zich buiten de 
poorten meer veilig en , evenals de geheele Campagna, 
werd ook dit lieflijk landgoed aan den Tiber verlaten, 
toen de eerste horden der barbaren zich voor de stad 
vertoonden. Dc heerlijke villa werd niet door volgende 
geslachten hersteld of in lateren stijl opgeknapt, evenals 
met dc huizen in het kleine Pompeji kennelijk het 
geval is geweest; zooals zij ontstaan was, met bewon
derenswaardige nauwgezetheid gebouwd en kunstig ver
sierd , zonk zij ook in het graf, dat de overstroomingen 
van den Tiber haar bereidden. Op het stof en slijk, 
door de natuur boven dit prachtstuk uit den tijd van 
Augustus opgehoopt, plantten latere geslachten kool en 
knollen, totdat Agostino Chigi aan den grond een edeler 
bestemming gaf en onbewust een stuk oude kunst redde. 

In de villa bevonden zich vier vertrekken, welker 
versiering door den buitengewoon fijnen smaak en daar
mede overeenstemmende uitvoering alles overtrof, wat 
totnutoe bekend is geworden. 

Een bijna 50 meter lange en 6 meter breede gang 
scheidde de westelijk gelegen woningen der slaven, 
in vele kleine vertrekken bestaande , van het heeren
huis. Deze, door pilaren in tweeën verdeelde, gang 
was voor de helft met een zorg versierd, die voor zulke 
ondergeschikte ruimten ongewoon was; een donker plint 
met bevallig geschilderde liefdegoodjes, daar boven een 
wit muurvlak, verdeeld door opschietende groene water
planten , kleine beeldjes in het midden, links en rechts 
daarvan luchtig gepenseelde landschappen, zóó fijn, 
dat zij met miniatuur-schilderstukjes zouden kunnen 
wedijveren; de andere helft was in denzelfden trant, 
doch eenvoudiger versierd. Op deze gang liepen aan 
de noordzijde verschillende vertrekken uit, die slechts 
gedeeltelijk bewaard zijn gebleven; overblijfsels van 
mozaïek-vloeren getuigen, dat ook hier geen kosten 
of moeiten gespaard zijn. Uit een dezer vertrekken, 
een soort van zuilengang, bereikte men twee gelijke 
kleine vertrekken, door een breeder ruimte gescheiden, 
en achter die ruimte bevond zich een groote, ongeveer 
9 meter lange localiteit, waarvan de muren op de edel
ste wijze waren afgewerkt; de grond was zwart, even
als in enkele huizen van Pompeji, die daarom beroemd 
zijn geworden; boven het bencdenplint verhieven zich, 
op behoorlijken afstand van elkander, slanke zuilen, die 
door festoenen van eikenloof onderling verbonden waren; 
de zuilen droegen een fries, dat met een reeks van 
tafereelen uit de Romeinsche rechtspleging versierd 
was. Te midden van den hoofdwand, die ach
ter de zuilen en festoenen terugwijkt, waardoor de 
reeds groote ruimte nog grootcr afmetingen schijnt te 
verkrijgen, wordt het oog weer aangetrokken door 
kleine landschappen, rijk aan fantasie , die slechts luch
tig uitgevoerd zijn , maar door overvloedig aangebrachte 
lichtpunten het donkere van den achtergrond des muurs 
breken, zonder daardoor aan den grootschen eenvoud 
van het geheel schade te doen. De zoldering was met 
relief stuc-werk, de vloer met eenvoudig mozaïek ver
sierd. Heeft men dit vertrek, wegens zijn kalmen toon 

en de fries-decoratiën, die meer tot het verstand dan 
tot de zinnen spreken, wellicht als het voornaamste 
verblijf van den heer des huizes te beschouwen, de 
kleine zijvertrekken verplaatsen ons in het vroolijke 
rijk van Venus en Amor, van Bacchus en de Muzen. 
Slechts één dezer vertrekken is in bijzonder goeden 
staat gebleven , ofschoon de Tiber het langer dan een 
maand dreigde te vernielen. 

Een beroemd oudheidkundige, die vooral kennis be
zit van antieke kunst, schildert den eersten indruk, 
bij 't binnentreden van dit vertrek verkregen, ongeveer 
als volgt: „Toen het Tiberwater was weggevoerd, werd 
onze stoutste verwachting nog overtroffen door den 
aanblik van dat kleine vertrek , een verblijf als gemaakt 
voor een godin; stel u voor het helste rood, met 
kwistige hand uitgestort en daartusschen de sterkste 
groene, gele en blauwe kleuren, afgewisseld door 
strepen en grondvlakken van ivoor, alles zóó verdeeld, 
dat de harmonie der kleuren elke vergelijking met de 
Perzische en Indische tapijten kan doorstaan. En wan
neer het oog van dien verblindenden indruk van 
't geheel tot rust komt, dan blijft het allengs aan duizen
derlei bijzonderheden hangen. Nu eens bewondert men 
de zuiverheid der architectonische lijnen, dan weer den 
rijkdom van den fries, die met het fijnste kantwerk als 
't ware bedekt schijnt; dan weer verdiept men zich in 
de beschouwing der figuren en beschilderingen , die, bij 
zooveel verschil in stijl, toch allen de meesterhand 
doen raden. 

Ook hier heeft de kunstenaar getracht het vlakke 
van den wand zooveel mogelijk weg te nemen , waar
door eentonigheid wordt vermeden en een architecto
nische indeeling mogelijk is. 

Van het spelen met perspectief, zooals dit in 
een later tijdperk van wansmaak voorkomt, is hier 
nog geen spoor te vinden; van het karakter van 
den wand is genoeg overgebleven, om hem nog als de 
grens van het vertrek te kunnen beschouwen; aan den 
anderen kant is de smaaklooze bouwtrant van een 
vroeger tijdperk vermeden , toen de wanden uit wer
kelijke of door stuc-werk nagebootste, bonte, vier
kante marmeren platen werden opgetrokken, waardoor 
de kamers op hinderlijke wijze vernauwd werden. 

Ik zal een voorstelling trachten te geven van de 
twee stukken muur dezer vertrekken, die het best 
zijn bewaard gebleven; om de schoonheid daarvan ten 
volle te genieten, moet men natuurlijk de schitterend 
gekleurde origineelen zelf gaan zien. De wand links is 
door Korinthische zuilen en deurpilasters afgedeeld, waar
bij de zuilen natuurlijk als vóór den wand staande zijn 
afgebeeld; alleen de verschillende afbeeldingen zijn 
gelijk, overigens verschilt elke zuil , elk plint van de 
anderen. De fraaie roode hoofdwand is nog niet van 
schilderstukken voorzien; slechts lichte ornement
figuren komen daarop voor. 

Evenals in een tempel de gevelmuur , die achter de 
zuilen is opgetrokken, onversierd blijft en alleen aan 
den bovenkant door een Smallen fries wordt samengehou
den en afgesloten , is ook hier tc werk gegaan ; kleine , 
onmiddellijk met den wand verbonden figuurtjes wisse
len af met ornement-onderwerpen en tooneeltjes uit het 
dagelijksch leven van crotischen aard, die , naar antiek 
gebruik, door houten deurtjes, hier natuurlijk beschil
derd, beschut zijn. In het midden opent de wand 
zich met een boogvormige nis , als om een blik naar 
buiten te vergunnen; met het fijnste stuc is een sneeuw
wit vlak aangebracht, waarop een zeer teeder uitge
voerd huiselijk tafereel voorkomt: Venus, met een 
kroon op het hoofd en een bloem in tie rechterhand, 
wordt door een achter haar staande slavin met een 
rooskleurigen, blaauwgeranden sluier getooid, dien de 
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eerste met de rechterhand ter hoogte van den schou
der aanvat, terwijl de linkerhand, met het eind van 
den sluier reeds omhoog geheven, rechts van de 
kroon zichtbaar wordt. Venus houdt haar hoofd 
eenigszins voorover om der slavin het werk gemakkelijk 
te maken; haar blikken vallen daarbij op A m o r , den 
kleinen ondeugenden jongen, die met gekruiste bee-
nen den schepter voor zijne goddelijke moeder gereed 
houdt. De troon der godin is rijk versierd; op de 
zijstukken ziet men in relief geschilderde voorstellin
gen van wedstrijden. 

De geheele schilderij is , ondanks enkele fouten in 
de teekening, zoo schoon , zoo vlug en bevallig van 
compositie , dat slechts weinige stukken van dien aard 
haar evenaren. De techniek van dit lichtkleurig schil
derwerk , op het maken van effect door de omtrekken 
berekend, treft men in dit huis voor 't eerst in een 
aantal voorbeelden aan; slechts enkele beschilderde 
marmeren platen uit Herculanum en Pompeji, Ktru-
rische sarcophagen met gekleurde voorstellingen op 
witten grond, maar vooral eenige fraaie Attische vazen 
en schalen uit een vroeger tijdperk, hebben eenige 
overeenkomst met dit werk. 

De smallere wand, tegenover den ingang, is in over
eenstemming met zijn vorm bewerkt en meer in de 
hoogte dan in de breedte versierd; een soort van 
tempelfront met zijn uiterst bevallig versierden gevel 
vormt een krachtig middelpunt; de hoofdnis is op de 
wijze van een troonhemel met het uitzicht op een vroo-
lijk landschap ingericht en lacht den binnenkomende 
dadelijk tegen. Het schilderstuk vertoont de begroeide 
helling van den berg Nysa, waar, aan de kristalheldere 
bron, een nimf op een steen z i t , haar moederlijke 
zorgen wijdende aan het knaapje Bacchus , dat Mer-
curius haar heeft toevertrouwd; daarnaast staat een 
thyrsus (met wijnranken omwoelde staf) tegen een 
muur; deze loopt uit in een hoogen boog, waar
door men een ruimte kan binnentreden, die met 
een zeil is afgesloten; aan den boog zijn fakkels aange
bracht en bovenop staan ofiervaten; tegenover de poort 
staat het standbeeld van Bacchus op een hoogen pilaar, 
want de plaats was heilig. Tusschen dezen pilaar en 
de poort zien wij twee vrouwen, die uit de boschjes 
op den achtergrond zijn gekomen en het rustige tafe
reel aanschouwen ; de morgenzon geeft aan het tooneel 
licht en leven. De uitvoering draagt een geheel ander 
karakter dan die van het bovenbeschreven Venusbeeld; 
in plaats van een zorgvuldige lijnteekening vindt 
men hier een teekening met het penseel, vol licht en 
schaduw, een effect beoogende, tot verhooging waar
van het van boven rechts binnenvallende zonlicht on
getwijfeld veel bijdraagt. Ter rechter- en linker
zijde vertoonen de vlakken van den hoofd wand weder 
beschilderde vakken met randen , die door knielende 
figuren met vleugels, op afzonderlijke voetstukken 
staande, schijnbaar vóór het muurvlak worden opge
houden ; op een witten achtergrond zit op elk der 
vakken een vrouw, op een snaarinstrument spelende, 
en achter haar staat een meisje. Een verslaggever 
van de Gazette musicalc de Paris heeft beweerd , dat 
de Grieksche letters , die boven een der instrumenten 
staan, de Grieksche toonteekens zijn. 

De bovenste fries is eveneens op verschillende wijzen 
ingedeeld; ook van deze is het bovenstuk, helaas, 
verloren gegaan. 

De zolderingen in dit en in de andere vertrekken 
waren van het fijnste relief-stuc, waarvan zeer belang
rijke overblijfsels bijeenvergaard en samengevoegd kon
den worden. De samenstelling van die zolderingen 
bewijst opnieuw, hoezeer deze kunst vreemd was aan 
al wat fabriekmatig is. Denzelfden indruk geeft ons 

de techniek; alles is met ongelooflijke vlijt uit de 
hand bewerkt; nergens vindt men eenig spoor van ma
trijs of mechanisch hulpmiddel en van daar de bui
tengewone frischheid en het groote meesterschap in de 
uitvoering. Castellani, die meer antiek en modern 
werk gezien heeft dan een zijner tijdgenooten, verze
kert, dat het stuc-werk uit de villa aan den Tiber met 
geen enkel bekend werk kan worden vergeleken; het 
zijn kostbare stukken van den meest uitgelezen stijl, 
oogenschijnlijk scheppingen van het oogenblik, maar 
die de meesterhand van een kunstenaar van den eersten 
rang toonen. 

BOEKAANKONDIGING.' 
Wij vestigen de aandacht op de eerste aflevering van Vragen 

van den Dag, populair tijdschrift, onder hoofdredactie van 
Dr. H . Klink en A. Winkler Prins. Dit tijdschrift, dat maan
delijks verschijnen zal, stelt zich ten doel op eenvoudigen, po-
pulairen trant de gewichtigste vraagstukken te behandelen, 
die dc maatschappij in spanning houden. Men zal ons toestem
men, dat dit arbeidsveld zeer ruim, ja onbegrensd is. De 
Redactie stelt zich dan ook voor te spreken , zoowel over onder
wijs, belastingen, verhouding van Kerk en Staat, als b. v. over 
de nieuwste uitvindingen, ontdekkingen en aardrijkskundige 
merkwaardigheden. De inhoud van de eerste aflevering bestaat 
uit: Inleiding. — In memoriam. Anna Louisa Geertruida Itos-
boom-Toussaint. — Dr. H. Blink. De Nederlandsche Staatsschuld 
cn de conversie. — A. Winkler Prins. De toestand van den 
Nederlandschen werkman. — Dr. H. Blink. Onderwerpen van 
sociale wetgeving. — Dr. H . Blink. Vestiging van den Congo-
staat (met kaart en 2 platen). — Het plaatsen en de inrichting 
van den bliksemafleider. — De tijd der onweders. — Iets over 
de uitbreiding en inkrimping der gletschers. — Voorzorgen 
tegen ontploffing van olielampen. — Invloed van de betrekke
lijke vochtigheid der lucht op den mensch. — Dc blauwe grot 
van Busi. — Politiek overzicht. — Vraagbus. — Feuilleton. 

Men ziet uit deze inhoudsopgave, dat uelk wat wils" heeft. 
De prijs is zeer matig; de 12 afleveringen, die tc zamen ± 1 0 0 
vel druks a 1 6 pagina's zullen beslaan, kosten slechts ƒ 3 . 9 0 . 

Het kleed, waarin de nieuwe uitgave gestoken is, is eenvoudig, 
behaaglijk cn soliede, terwijl de illustraties niet weinig de 
waarde verhoogen. Met vertrouwen bevelen wij onzen lezers de 
kennismaking aan. Voor hen, die op de hoogte van hun tijd 
willen blijven en niet gaarne de verschillende tijdschriften 
aanschaffen, voorziet dit werk in eene behoefte. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
'S-GKAVENHAGE. De feestelijke opening van den nieuw 

aangelegden stoomtram van hier naar Scheveningen heeft 
plaatsgehad en het ligt in 't voornemen deze lijn op 
Zaterdag den 12 1 1 1 dezer maand, voor het publiek ver
keer open te stellen. 

— In de laatste vergadering, door het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs gehouden, werd door den Raad 
van Bestuur de mededeeling gedaan, dat de Conrad's 
Premie voor de derde maal was toegekend en wel dit
maal aan den ingenieur J . M . Telders, hoogleeraar aan 
de Polytechnische school te Delft, wegens zijne ver
handeling over de herstelling van de brug over den 
IJsel te Kampen. 

In de vacature als lid van den Raad van Bestuur, 
ontstaan door het overlijden van den heer H P. Vogel , 
werd voorzien door de benoeming van den heer C. 
Muijsken te Amsterdam. Het Instituut heeft getoond 
getrouw te blijven aan het beginsel om een bouwkun
stenaar in het Bestuur te doen zitting nemen. 

R O T T E R D A M . De Gemeenteraad heeft zijne goed
keuring gehecht aan de overeenkomst, met de Imperial 
Gas-Association gesloten tot overneming van de gas
fabriek te Delftshaven, met inbegrip van buisleidingen, 
enz. voor de ronde som van / 250,000. 

V E N L O O . De Raad heeft Burgemeester en Wethou
ders gemachtigd, de bestaande gasfabriek met het 
geheele buizennet en materieel van den tegenwoordigen 
eigenaar voor / 20,000 over te nemen. De te maken 
verbeteringen zullen p m. / 25,000 eischen, zoodat 
de gemeente ƒ 4 5 , 0 0 0 zal te betalen hebben, in plaats 
van ƒ 8 0 , 0 0 0 voor een nieuwe fabriek. 

CORRESPONDENTIE. 
Aan A. te /.. Kan de toezending van 

het gevraagde een paar weken worden 
uitgesteld, dan zal ik trachten tc helpen. 

ADVERTENTIEN. 

Prijsvraag Eere-diploma. 
Het uitvoerend Comité dia- Bakkerij-

Aanbesteding. 
Dc Architecten J . STOK en ZOON alhier, 

zullen namens hunnen principaal, op Donder-
Tentoonstelling te houden te Amsterdam I j a g d e n 2 4 » ™ Juni. ilea namiddags ten 2 ure, 
Aug. 1886, noodigt de Nederlandsche ;„ het H6TBL po P A & S A G E , in het openbaar 
Kunstenaars uit, 
ontwerpen voor een 

tot het inzenden van 

lit: 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

AMSTERDAM rallen op Maandag 21 Juni 
1886, des middags te IS uur, op het Raad
huis . in het openbaar aanbesteden: 

Het Verzwaren van de Bestaande 
Kade en het Voortzetten dier 
Omkading van het Binnen-ter-
rein bestemd voor Asoh- en V u i l 
nisbelt, gelegen in de Sloter 
Binnen- en Middelveldsohe Ge
combineerde Polders aan de 
Kostverloren Wetering onder de 
Gemeente Sloten. 

Het Ophoogen van het Beltter
rein enz. 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van 70.80. 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Ingeiiieur, op het Raadhuis, 
Kamer N" . 100, des ochtends van 10—li uur. 

Hurgemeester en Wethouders voornoemd, 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretarie, 
L E JOLLE. 

Amsterdam, 11 Juni 18S0. 

A a n b e s t e d i n g . 
DE DIRECTIE DER MAATSCHAPPIJ 

TOT EXPLOITATIE V A N BOUW-TER-
REINEN te XldM HU Vb zal op Maandag 28 
Juni 1886 des namiddags ten twee ure ten 
haren Kantore, Van Welderenstraat 1*, al
daar aanbesteden in twee perceelen cn in 
massa: 

Het bouwen van T W E E V I L L A ' S 
aan het Keizer Karelsplein te 
Nijmegen. 

De teekeningen liggen ter visie op het 
genoemde Kantoor, waar nadere inlichtingen 
worden verstrekt. Bestekken a ƒ 0.50 ver
krijgbaar bij den boekhandelaar H . C. A. 
THIEME te' Nijmegen. 

Aanwijzing op het terrein op den dag der 
besteding des morgens ten elf ure. 

EERE-DIPLOMA. 
Er wordt uitgeloofd: Eene prijs a ƒ 250.— 
Eene premie a ƒ 100— en eene premie :ï ƒ50 . 

Progamma's worden op franco aanvraag 
toegezonden. 

De Commissaris-Generaal 
G. BRONGERS. 

Warmoesstraat 130. Amsterdam. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag 23 Juni 1886, des namiddags 

ten 2 ure, in het Sociëteitsgebouw „Concor-
dia" te Delftshaven, zal worden aanbesteed: 

Hot maken van 3 Pakhuizen, aan 
de Voorhaven W. Z. te Delfts
haven. 

Het Wstek en de teekeningen liggen van 
af Zaturdag 12 Juni in het Sociëteitsgebouw 
sConcordia", alwaar tevens bestekken en tee
keningen verkrngbaar zijn, per stel voor /2 
en enkel bestekken voor ƒ0.50. 

\amvjjzing op Zaturdag 19 Juni e. k. des 
voormiddags ten 11 ure. 

Inlichtingen verschaft de architect M . M . 
LOUEEN8 JZOON, te Delftshaven, gemeente 
Rotterdam. 

Besteding. 

THEOD. FERD. BIERHORST, Haarlem, 
levert: Marmer- Mozaïk- Terrazzo- en 

Granito-vloeren. 
Asphaltvloeren, Parketvloeren in 

Asphalt gezet. 
DAMMAN & CASSARD. 

Marmer- en Tapijtparketvloeren. 
DROOGINRICHTINGEN voor Kotfieen andere al of' 

niet tropische producten; 
Kiillcnile i'u I'.\|iaiistTreiuli' St!'fiii>vnika|i|Pïii, 

GEBOUWEN 111 Scherphoek u 11 andere I «ïijSts, 
pkw! in ijzer if ijzer mri hout tl steen. 

VAN DER LINDEN & C°., te Dordrecht, 
Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-

kleeding en dakbedekking pasklaar. 
ftiilvitlliMevrinc op I.IIOII. 

Op Donderdag den 17 Juni 1886, desnamid. 
dags te één uur zal in het Koffiehuis „DE 
D I U A K " bjj J . B. TRIMBOS te Bergen-op-
Zoom worden aanbesteed: 

Het maken van een Steenen Dui
ker met leiding voor den aan
voer van versch en den afvoer 
van gebruikt water, met daar-] 
mede in verband staande werk
zaamheden, ten dienste van den 
oesterput der firma C. H A R -
T O G & C". te Bergen-op-Zoom. 

Gedrukte bestekken ad 50 cent te beko
men bjj den Boekhandelaar A. T. A. D E 
K O K , te Bergen-op-Zoom. 

Bestek en teekening ligt ter inzage in het 
Koffiehuis ,fi£ DII .UK" . Aanwijzing in loco 
op Woensdag 16 Joni 1886, des voormiddags 
te 10 uren. 

aanbesteden: 
Het bouwen van een pand, inge

richt tot paarden- en wagenstal, 
hooizolder en bovenwoningen. 

Bestek en teekeningen zijn ten kantore van 
bovengenoemde Architecten, Spuiwater 10, 
verkrjjgbaar ad ƒ2.50. 

Aanwijzing in loco op Maandag 21 Juni 
a. s. des namiddags ten 2 ure. 

Inlichtingen verstrekken de architecten J. 
STOK en ZOON. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Vrijdag 25 Juni 
1886, 's voormiddags halt' twaalf ure, ten 
Gemeentehuize in het openbaar aanbesteden: 

Het leveren en leggen van een 
C E M E N T E N RIOOL met aan
verwante werkzaamheden. 

Aanwijzing Vrjjdag IS Juni, 'svoormid
dags 10 ure, bureau Publieke Werken, al
waar de Teekeningen ter inzage liggen; 
bestek met gezegeld inschrijvingsbiljet tegen 
betaling van ƒ 0.50 ter Secretarie ver
krjjgbaar. 

DE LINT & Cie. 
Hitllrrilttm. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V T L L E B O Y & B O C H , 

BOCH FRÈRES. 
MUTTON HOLLINS & Cie. 

Trottoir-IJzersteen en Cement tegels. 
Groote voorraden. 

H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS EN ttERkTllGll 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E R E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. 

M A M I t & BUDIMNGB. -
KONINKLIJKE FABRIEK 

W A I 

Bouwterrein TE KOOP 
Aan den lioermondschen weg to 

Venloo zijn eenige goed gelegen 
BOUWTERREINEN te Koop, 
van verschillende breedten en diep
ten, zeer geschikt voor den bouw 
van Heerenhuizen. 

Te bevragen bjj den heer H . V A N 
G A S S E L T , Mr. timmerman, aldaar. 

U i M I D I . 
VAN 

£ K P A S-, 

B O i ü M ü ü i -
en andere 

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

voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmail leerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
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K o n i n k l i j k e X e d e r l a n d s e h e 

LOCAAL SPOORWEG MAATSi 
A A N B E S T E D I N G . 

Op Donderdag den 24 Juni 1886, deinamid 
datrs ten 2 ure, zal, ten kantore der Maat
schappij te JptUoorn, worden aanbesteed 

I £«•!•»* «--k I N " . 15. 
Het maken van gebouwenen ver

dere inrichtingen voor den Lo-
caalspoorweg Apeldoorn—De
venter. 

(Bedrag der begrooting / 13130.) 
De besteding geschiedt bij enkele inschrij

ving, volgens \ i l l van het bestek. 
Het bestek en de teekeningen liggen ter 

inzage ten kantore der .Maatschappij te Apel
doorn en zjjn aldaar tegen betaling van f 2. -
per stel te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Hoofdingenieur-Directeur K. II. VAN HRE-
DEKODE te Apeldoorn en den Heer Sectie-
Ingenieur If. E. HE WILDT te Deventer. 

Aanwijzing op het terrein zal worden ge-1 
daan op Donderdag 17 Juni 1886 en weft 
f'eur/e des middag) ten 12 uur en te ïmello 
des namiddags ten 1 uur. 

De Commissie tan lielieer 

Neuchatel Asphalte Company I X London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN M i l H L OE TRAVERS. 
F A B R I E K 

T E 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

TftAOE M A R K . N A T U Ü R L . A S P H A L T 

V I L D E T R A V E R S 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asplialtwegen en dito Dorselivloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skaling-Hinks, Moiitvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Maga7,ijiivloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, lielon-l'ïiiideeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 
en Ventilatie, Gas- en Waterleidin

gen, Bouwmaterialen enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilverenen Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m N». iifii), 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begreotingen worden kosteloos 

geleverd 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam 
H . ö . K N O O P S C .O Z N . . Beekstraat F . S ï , te Arnhem. 

De Directeur, W 

gelieve men zich 
of bjj den Heer 

PATON WALSH. 

A.ïï. V A N B E K G E N , 
F A B R I K A N T T E 

Heil igerlee, pro v. (iron. 
S P E C I A L I T E I T I N 

Nietiwe Constructie 

B R A N D S P U I T E N , 
TORENUURWERKEN 

E N 

LUI DKLOKKEN, 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

Gouden en Zilveren medailles. 

GOUDEN 
Staats-Medaille. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

De Portland-Cementfabriek van 
DYCKERHOFF & SÖHNE 

te Ainönebiirg bij liicbiïeli a/d. l i p 
levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naai

den eiseh der werkzaamheden langzaam- of snelbindeud, 
met garantie voor de grootste vastheid en 

deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der tal.ri.k: 100,000 vaten per jaar. 

Jlagazjjnhoudcrs in de voornaamste steden. 

DUSSEtDORF 
1880. 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 
1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 

a M. 1879. 

Diploma A: 
Eerste prijs 
voor uit
muntend 
fabrikaat. 

Kassei 
,1870. 

Door P . GOUDA QUINT, te Arnhem, is eene nieuwe inteckoning Opengesteld op-

GESCHIEDENIS Y A N D E B O U W S T I J L E N 
Hoofdtijdperken der Architectuur, door E U G E X 

Hoogleeraar voor de Houwkunst aan de Poly-
Met 831 in den tekst gedrukte 

Tweede, veel vermeerderde 

in tie 
G U G E L , 
technische School te Delft, 
figuren en 0 staalgravuren, 
en bijgewerkte druk. 

De uitgever heeft, nu dit werk voltooid is, 
door eene nieuwe inteekeniiig te openen 

Deze nieuwe uitgave zal in I.' maandeljjksche afleveringen ïi ƒ2 .— het licht zien. 
Voor hen, die het geheele werk liever in ééns ontvangen, is het mede terstond com

pleet 

gemeend aan velen dienst te be wijten 

erkrijgbaar en wel, naar verkiezing 
aid in 2 deelen 

gebonden in half marokko prachtband, bovensnede verguld, in koker 
De prachtband afzonderink 
Eene proef aflevering is bij alle Doek handelaren gratis verkrijgbaar. 

voor ƒ 24,— 
» » 21. .011 

» l 2.2"> 

P I I O T I I L I T H D t i R A P I I I E , P I W T O I I \ G O C B A F H I B 
e n S l é r é o l j p e - l n r i e h t i n j r 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergetekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor l ' l ioullihocmphle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans. Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'lioiszinc»-
crapPiio vonr de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zmie Mi-rroiMK-iiirirhtlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen niet proeven van bewerking, 
I worden op/ra eo aanvragegratistoegezonden. 

I Gedrukt bij G. W. van der Wiel & O. , te AnihenL 

RCHITECTVRAET ÏJMICITIA 

Redacteur-Uitgever F. \V. V A N GENDT ÏGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiën: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architecti/ra et Amicitia JAN SPRINGER, 

C. B, POSTHUMUS M E Y J E S en A. W. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Heer 

C. B. POSTHUMUS MEYJES , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

T H . G. STRENGERS , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

AMUJjb 
i AIK )N X EM ENT / 2.25 ]ier 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 
[vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-IndiO f 9.—, beiden bij vooruitbetaling, 

i ADVERTENTIËN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
j cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen" 
[ AFZONDERLIJKE NOMMIRS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
[en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
I Arnhem en bij den Hoofd-Correspondent J O H . Ü . STEMI.ER CZN., Boek* 
: handelaar te Amsterdam. 

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

Als buitenlid is aangenomen de heer L . van der 
Tas Dzn. , architect te Utrecht. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

Th. G . Strengers. 

( A . e t A . ) D E I J Z E R P R O D U C T T E . 
De productie van ruw ijzer is in de laatste jaren in 

alle landen, waar deze delfstof gevonden wordt, zoozeer 
toegenomen, dat algemeen overproductie ontstaan is. 

Engeland brengt nog steeds het meeste ijzer voort, 
doch terwijl vóór vijf-en-twintig jaar zijn aandeel in de 
geheele productie 53% was, bedraagt dit nu slechts 
40"/„. Deze vermindering is daaraan toe te schrijven, 
dat de Engelsche ijzerindustrie in mindere mate dan 
die van andere landen van de nieuwere hulpmiddelen 
der wetenschap gebruikmaakt. Het van nature con
servatief karakter der Britten verloochende zich ook 
hier niet. 

De ijzerindustrie van Duitschland en Noord-Amerika 
heeft zich daarentegen zeer snel ontwikkeld, en het 
zijn voornamelijk deze landen, die Engeland concur
rentie aandoen. Duitschland bracht in 1861 slechts 
ruim 8"/ u , Noord-Amerika 9"/,, van de geheele hoe
veelheid voort; deze cijfers waren in 1883 tot 16.2% 
en 21.8%. gestegen, zoodat zij zich meer dan verdub
beld hebben. 

In het jaar 1884 produceerde Engeland 7,608,000 
ton, Duitschland 3,600,612 ton en Noord-Amerika 
4,162,779 ton, zoodat de beide laatste landen tezamen 
Groot-Brittanje reeds overtroffen. 

De ontwikkeling der ijzerindustrie in Duitschland 
is wel voor een gedeelte toe te schrijven aan de ver
grooting, die het grondgebied in de laatste vijfen
twintig jaren onderging, doch in hoofdzaak het gevolg 
van betere bereidingsmethode. 

De invoer van het uitmuntende Spaansche erts en 
de goede hoedanigheid van de Duitsche kolen droegen 
mede tot de uitbreiding der ijzerindustrie het hunne bij. 

Sedert de oorlog van 1870 heeft Krankrijks ijzer
industrie een gevoeligen knak gekregen; totdusverre 

is zij er niet in geslaagd, de Duitsche industrie in te 
halen. 

België, Oostenrijk, Rusland en Zweden hebben 
evenmin met de Duitsche en Amerikaansche industrie, 
wat de ijzerbereiding betreft, gelijken tred kunnen 
houden. 

De vermeerdering der ijzerproductie heeft reeds tot 
overproductie en tot stilstand in de ijzerindustrie aan
leiding gegeven. De overproductie bereikte haar top
punt in de jaren 1873 en 1884, en werd steeds ge
volgd door eene malaise. 

Dat werkelijk overproductie de oorzaak der malaise 
i s , kan uit het volgende staatje blijken. 

Aanwezig waren: 
In Engeland 908 hoogovens. 
„ Pruisen 232 „ 
„ Oostenrijk 183 „ 
„ Noord-Amerika 676 „ 

Hiervan stonden echter ongebruikt: 
In Engeland 433 hoogovens. 
„ Pruisen 42 „ 
„ Oostenrijk 72 „ 
„ Noord-Amerika 372 „ 

de hoogovens, in de genoemde landen aan-
waren dus slechts 50% in werking en vele 

hoogovens werkten slechts bij tusschenpoozen. Daar 
de vier genoemde landen 80% van den geheelen ijzer-
voorraad leveren, heeft men dus een vrij volledig 
overzicht van den treurigen staat der ijzerindustrie 
over de geheele wereld. 

Hoewel dus vele hoogovens onge'bruikt staan, wor
den er toch telkens nieuwe gebouwd, om de nieuwere 
hulpmiddelen der wetenschap te kunnen aanwenden. 
Stond men vroeger reeds verbaasd bij een oven, die 
in een etmaal 50 ton ruw ijzer leverde, thans bouwt 
men ovens, die meer dan 100, ja zelfs 200 ton en 
daarboven in dien tijd produceeren. 

In het jaar 1883 bedroeg de hoeveelheid ijzer, die 
op de geheele wereld werd voortgebracht, bijna het drie
voudige van die, in 1861 geproduceerd. Van 1861 
tot 1870 werd gemiddeld per jaar 9,703,900 ton ijzer 
voortgebracht, van 1871 tot 1880 kïimt dit cijfer tot 
14,473,800 ton, en van 1881 tot 1886 vindt men een 
gemiddelde van 20,746,000 ton per jaar. 

Van 
wezig, 
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Deze getallen kunnen ook als die van het gemiddeld 
verbruik beschouwd worden, daar zij over een serie 
van 10 jaren loopen, en dus de ophooping, bij over
productie ontstaan, door later verbruik weer verdwenen 
geacht kan worden. In 23 jaren is dus 304 millioen 
ton ijzer verbruikt. 

Gaat het ijzergebruik op dezelfde wijze voort, dan 
zal gedurende het tiental jaren 1891 —1900 het gemid-
middclde cijfer op 32,300,000 ton voor het jaarlijksch 
gebruik gesteld moeten worden. 

Zooals wij reeds opmerkten, houdt de productie niet 
altijd gelijken tred met het verbruik, en werd er b.v. 
in 1873 en 1884 veel meer ijzer voortgebracht dan 
verbruikt. In de jaren, op deze tijden van overproduc
tie volgende, nam echter de voortbrenging af en het 
gebruik toe, totdat het evenwicht hersteld was. 

Had men niet geleerd, de ertsen beter te bereiden 
dan vroeger, zoodat thans al het daaruit voortkomend 
ijzer gebruikt kan worden, dan zou de productie zulk 
een hooge vlucht als thans niet hebben kunnen ne
men. Vooral de Bessemer-methode is hier van invloed 
geweest. 

De ijzerproductie geschiedde in Engeland, België en 
Duitschland hoofdzakelijk met steenkolen als brandstof; 
in Oostenrijk, Rusland en Zweden daarentegen werd 
bijna zonder uitzondering houtskool gebruikt, terwijl 
in Spanje ook cokes gebezigd werd. Anthraciet speelde 
bij de ijzerbereiding in Noord-Amerika een hoofdrol. 

Ten slotte geven wij hier een overzicht van de ijzer
productie der wereld in 1861 en in 1883. 

In 1861 produceerden: 
Engeland 
Duitschland 
Frankrijk 
België 
Oostenrijk 
Rusland 
Zweden 
Italië 
Spanje 
Overige landen van Europa 

Totaal van Europa 
Vereenigde-Staten 
Overige landen der wereld 

3,864,000 ton. 
592,000 „ 
888,000 „ 
312,000 „ 
315.000 „ 
286,000 ., 
200,000 „ 

2,000 „ 
35.000 „ 
30,000 „ 

6,524,000 ton. 
663,000 „ 
100,000 „ 

In 
Engeland 
Duitschland 
Frankrijk 
België 
Oostenrijk 
Rusland 
Zweden 
Italië 
Spanje 
Overige landen van Europa 

Totaal van Europa 
Vereenigde-Staten 
Overige landen der wereld 

Totaal 7,287,000 ton. 
883 produceerden: 

8,579,000 ton. 
3,470,000 
2,067,000 

730,000 
699,000 
500,000 
423,000 

25,000 
90,000 
40,000 

16,623,000 ton. 
4,668,000 „ 

100,000 „ 

Totaal 21,391,000 ton. 
Men ziet dus hoe reusachtig de ijzerindustrie zich 

in de laatste 25 jaren ontwikkelde. 

D E N I E U W E M A A T S C H A P P I J T O T 
S P O O R W E G V E R V O E R O N D E R D E S T R A T E N 

V A N N E W - Y O R K . 
De dagelijks toenemende bevolking en het steeds 

drukker verkeer door de hartaders van de wereldstad 

New-York heeft langzamerhand zulk een grooten om
vang verkregen, dat de gewone vervoermiddelen, die 
dagelijks honderdduizendtallen van passagiers vervoeren, 
op verre na niet toereikend zijn. De behoefte aan 
meer gemeenschapsmiddelen doet zich steeds sterker 
gevoelen en het is noodig afdoende maatregelen te 
nemen , waardoor het verkeer voor geruimen tijd mo
gelijk blijft. In een wereldstad, waar thans dagelijks 
ongeveer 715,000 personen vervoerd worden, schieten 
echter alle bovengrondsche vervoermiddelen te kort 
en daarom heeft men getracht onder de straten van 
New-York een spoorweg te ontwerpen. 

In New-York bestaat slechts één enkele voortdurend 
rechte straat, die de oude stad van het begin tot aan 
het einde doorloopt. Deze straat, om hare breedte 
Broadway genoemd, is door hare eigenaardige hoe
danigheden de eenige, die in het gebrek aan vervoer
middelen voorzien kan. 

Het plan heeft ten doel de Broadway te onder
graven en deze over hare geheele lengte en breedte 
voor het verkeer in te richten. De bezwaren, die 
zich daarbij voordoen, zijn niet gering, als men in 
het oog houdt, dat de volgende werken moeten uit
gevoerd worden: 

P Het aanleggen van twee banen voor exprestrei-
nen over den geheelen afstand van de Batterij naar 
de Haarlemrivier; deze banen, voor snel vervoer inge
richt, moeten met de noodige gemakkelijke toe- en 
uitgangen op een paar hoofdplaatsen voorzien zijn. 

I Alles moet gemakkelijk toegankelijk, licht, zoo ge-
I ruischwerend mogelijk en veilig zijn, terwijl bovendien 

voor een goede ventilatie gezorgd moet worden. 
2C Het aanleggen van twee gewone spoorbanen voor 

de lijn van de Batterij naar de Haarlemrivier, waar
door een snelle gemeenschap tusschen drukke punten 
en veelbezochte plaatsen verkregen wordt. 

3 Het maken van doorloopende galerijen aan beide 
zijden der spoorbanen voor het plaatsen van buizen en 
leidingen van water, gas, lucht-en drukkracht enz., die 
thans onder dc straatoppervlakte gelegd zijn, en voor 
het bergen van electrische kabels, telegraaf- en tele-
phoondraden, die nu over stellingen en hooge daken 
boven de straten loopen. Op deze wijze kunnen alle 
dienstpijpen in onmiddellijke verbinding gebracht wor
den met de fundccringmuren van elk gebouw; daar
door zijn zij steeds gemakkelijk en overal toegankelijk 
ingeval van verandering, herstel en onderzoek. 

De wijze, waarop de bouw tot stand zal gebracht 
worden, is als volgt. Het uitgraven der straten zal in 
afdeelingen geschieden en geregeld worden naar den 
omvang en den aard van het verkeer, dat ongehinderd 
zal kunnen onderhouden worden door een stelsel van 
verplaatsbare overbruggingen. Een betonlaag van on
geveer 2 voet dikte, overdekt met een halven duim 
Trinidad asphalt, wordt op een diepte van zeventien 
voet onder de geheele breedte der straat aangebracht 
en dient tot fundeering voor den geheelen bouw. 

Hierop worden ter weerszijde de uiterste rechtstands
muren opgetrokken, die aan dc aanliggende eigenaars 
het voortdurend vrij gebruik van het geheele gewelf-
ruim , dat aan hun grondgebied grenst, verzekeren. 

Gedurende den bouw worden deze muren voorzien 
van de vereischte inrichtingen tot aansluiting van gas, 
waterleiding, waterloozing, enz. enz. voor elk huis. 
Deze muur is de buitenkant der galerij, die voor bui
zen en pijpen bestemd is. In de richting van de 
breedte der galerijen zijn ijzeren balklagen geplaatst 
tot ondersteuning en dracht van de buis- en pijpleidin
gen. De toegang tot de galerijen wordt verkregen 
op de eindpunten der lijn en de stations. De electri
sche geleidingen van dc verschillende telegraaflijnen, 
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telephonen, verlichting, alarmsignalen voor inbraak, 
dienstverrichting enz. worden, zonder invloed op elkaar 
te kunnen uitoefenen , aangebracht tegen de hoogst ge
legen galerijbalken; daar in de galerijen geene enkele 
zoldering wordt gelegd, blijft de ruimte over dc geheele 
hoogte open en bestaat er gelegenheid om buizen en 
leidingen van alle zijden te bereiken. Het opbreken 
van straten om herstelling, verandering of verbin
ding te kunnen maken is dus geheel onnoodig. De 
binnenwand, of de scheiding tusschen de galerijen en 
de spoorwegen, wordt door ijzeren kolommen ge
vormd , op afstanden van 4 voet van elkander geplaatst. 
Deze kolommen zijn samengesteld uit twee aaneenge-
klonken hoekijzeren liggers en rusten op een door
gaande granietfundeering. De galerijen verhoogen de 
kosten van den bouw aanmerkelijk, maar zijn onver
mijdelijk om een veiligen en gemakkelijken toegang te 
verschaffen tot elk huis, dat aan den weg gelegen is. 
De ruimte, die tusschen de beide pijp- en buisgalerijen 
overblijft, is ingedeeld voor vier spoorbanen, dienende 
voor vertrek en aankomst van twee gewone en twee 
exprestreinen. 

Deze wegen zijn onderling weder door kolommen 
gescheiden, in rijen op afstanden van 4 voet in één 
lijn geplaatst en geconstrueerd als die der galerijen; 
de openingen tusschen de kolommen worden over hare 
geheele hoogte gevuld met een taaie, geluidwerende 
stof, ijzervlas genaamd, dat vervaardigd is van staal
draad, plantaardige vezels en verharde olie, welke 
samenvoeging door middel van hydraulische persen 
tot een stof van voldoende stevigheid is samengeperst. 
Het doel van deze constructie is tweeledig: het bevor
dert de afsluiting, waardoor ventilatie gemakkelijker 
kan toegepast worden en het voorkomt het geraas, 
dat door het snel rijden van een trein door een ruimte, 
tusschen metalen wanden ingesloten, onvermijdelijk 
zou ontstaan. Het gewelf wordt gesteund door liggers, 
die op 4 voet van elkander geplaatst zijn, over de ge
heele spanning reiken, aan de kolommen verbonden 
en in de buitenste muren ingemetseld zijn, waardoor 
de geheele bouw gekoppeld wordt. Over deze liggers 
is een stalen bedekking van gebogen platen van 10 
duim (inch) spanning gelegd en daarop geklonken. 
Hierop rust een 2 duim dikke laag Trinidad-asphalt 
tot bescherming tegen chemische werking en vocht, 
waarover eene betonlaag van 6 duim dikte, die de 
straatbedding vormt, waarop het plaveisel zal worden 
aangebracht. Deze constructie vereischt een minimum 
van ontgraving en verzekert de grootst mogelijke duur
zaamheid in het gebruik. 

De spoorweg kan beschouwd worden als een open 
cilinder van het eene station naar het andere en de 
treinen, die van nagenoeg dezelfde doorsnede zijn als 
de cilinderruimte, vormen een lossen zuiger, die altijd 
in dezelfde richting voortgaat. Het onmiddellijk gevolg 
is het in 't leven roepen van een ventileerenden stroom 
lucht, die, wat kracht betreft, afhankelijk is van de 
meerdere of mindere nabijheid van kruiswegen, den 
spoed der treinen en de juiste aansluiting der tunnels; 
als de verbrandingsproducten uit de tunnels worden ge
weerd zal het vraagstuk der ventilatie zeer gemakkelijk 
op te lossen zijn. De rails der spoorwegen, het elec
trische geleidingskanaal en de veiligheidsplaat zijn aan 
den stalen onderbouw verbonden en verzekeren de sta
biliteit door hunne onwrikbare bevestiging in de beton 
der fundeering. De veiligheidsplaat, aan den buiten
kant der rails bevestigd, maakt elk déraillement on
mogelijk. 

Voor het verwezenlijken van dit plan is een uitgra
ving van 35 voet breedte bij 16 voet diepte noodig, 
waarbij nog voor de buizengalerijen een breedte van 4 

voet en 6 duim aan weerszijden vereischt wordt. De 
doorgaande betonfundeering van 2 voet dikte, waarop 
alles rust, geeft aan het geheel soliditeit en geen tril
lingen van eenig belang zullen bij het passeeren van 
treinen ontstaan. 

Bovendien is de wijze van constructie vrijwat ver
kieslijker dan die van den luchtspoorweg, die bekend 
is om zijne zeer twijfelachtige soliditeit en stabiliteit, en 
die bovendien de straten ontsiert en de gebouwen be
zoedelt. Daarenboven staan de gebouwen in geen de 
minste aanraking met den weg, hetgeen bij den lucht
spoorweg wel het geval is. De meest nabijliggende 
rail is 24'/., voet van de rooilijn der gebouwen en 6'/ 2 

voet uit de trottoirlijn verwijderd. Om het noodige 
aantal stations te verkrijgen , zullen noodzakelijk gedeel
ten van trottoirs moeten worden ingenomen tot het 
maken van emplacementen; deze zullen van de eige
naars tegen betaling in bezit genomen worden, of
schoon de nabijheid van een station eerder voor- dan 
nadeel medebrengt en op zichzelf reeds als een bron 
van inkomsten beschouwd kan worden. De waggons 
zullen van ijzervlas gemaakt worden , dat over stalen 
raamwerken is gespannen. Zij zijn ruim, rijk gestof
feerd en worden door gloeilampen verlicht; zij zijn on
breekbaar en kunnen niet dan door zeer buitengewone 
omstandigheden derailleeren. Gedurende den bouw zal 
de Maatschappij zorgen, dat het straatverkeer niet belet 
wordt, en alle nieuwe buisleidingen zullen aangebracht 
zijn vóórdat de oude weggenomen worden. De lijnen 
van de eerste afdeeling zullen vijf zuider- en twee 
noorder-eindstations hebben. 

Niet alleen de dagbladen zwaaien grooten lof aan 
de Maatschappij en de ontwerpers toe, maar het 
publiek is uitermate ingenomen met de plans en de 
wijze , waarop men tot uitvoering zal overgaan. Vele 
deskundigen verklaren, dat de ontgraving niet het ge
ringste gevaar voor de aangrenzende gebouwen op
levert en dat er geen bezwaar denkbaar is, dat niet 
door den kundigen ontwerper op glansrijke wijze is 
voorzien of waaraan niet tegemoet gekomen is. Men 
kan dus verwachten, dat het plan weldra tot uitvoe
ring zal komen, te meer daar reeds op de plans den 
17 Maart, 28 A p r i l , 13 October en 27 October 1885 
patenten zijn verkregen. 

De voorgestelde spoorweg zal, om de kosten van 
aanleg en exploitatie en de renten van het kapitaal te 
bestrijden, 54,000,000 passagiers per jaar vorderen. 
Het vervoervermogen is 333,200,000; de statistiek van 
reizigers toont duidelijk aan, dat de vermeerdering 
vóór de algeheele voltooiing sterk zal toenemen. De 
groote nadeelen, die de eigenaars van perceelen van 
den luchtspoorweg hebben, zullen eerst blijken, als 
zij van dezen last bevrijd zijn, dien zij niet anders dan 
als een onvermijdelijk kwaad gekend hebben. 

De stations hebben, een opgang en uitgang van 
slechts 12 voet en 6 duim of 22 treden diepte, het
geen ook reeds een voordeel is boven den luchtspoor
weg, die op veel grooter hoogte boven den begane-
grond is gelegen. 

Reeds sedert jaren is het denkbeeld van een spoor
weg onder den grond besproken; men was reeds sedert 
lang overtuigd van de onmisbaarheid van een goed 
vervoermiddel, en ten einde aan de opeenhooping van 
menschen en allerlei voertuigen en vrachtwagens eenige 
afleiding te geven, is men er zelfs sedert korten tijd 
toe overgegaan, om opzettelijk tot dit doel straten te 
maken, waar die niet bestonden en de hinderlijke ge
bouwen geheel of gedeeltelijk daartoe te onteigenen 
of aan te koopen. 

J . C. K R U S E M A N . 
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V E R E E N I G I N G V A N G A S F A B R I K A N T E N I N 
N E D E R L A N D . 

Vergadering van 17 Juni 1886. 
De veertiende algemeene vergadering werd te A m 

sterdam gehouden. Aanwezig waren 87 leden, benevens 
29 leden der Association des Gazicrs Beiges en enkele 
genoodigden. 

De voorzitter, de heer J . A . Francois, sprak bij de 
opening de verwachting uit, dat het door samenwerking 
en onderlinge voorlichting gelukken zou aan de con
currentie der electrische verlichting het hoofd te bieden 
en de concurrentie der petroleum te overwinnen door lage 
gasprijzen, en uitte de hoop, dat eene gedachtenwis-
seling ertoe zou leiden om het geldelijk nadeel, voort
vloeiend uit lage teer- en ammoniakprijzen, tot de 
kleinste verhoudingen terug te brengen. 

De financiëele toestand is gunstig. Het kassaldo 
bedraagt f 2346. Het ledental is 97 gewone en 23 
buitengewone. 

Vervolgens werd medegedeeld, dat eerstdaags rap
porten gepubliceerd zullen worden omtrent den wedstrijd 
van gasmotoren en van de Commissie tot onderzoek 
van den verificateur van Giroud. 

Aangenomen werd een bestuursvoorstel om elk jaar 
ƒ 100 beschikbaar te stellen als prijs voor de beste 
oorspronkelijke bijdrage in het vakblad Het Gas. Tot 
redacteuren van dit blad werden herkozen de heeren 
Francois en Salomons. 

Hij de bespreking der vraag, wat de Vereeniging 
doen kon om gasverbruik voor verwarming te bevor
deren, was men algemeen van oordeel, dat dit het 
best te bereiken is door vanwege de gasfabriek de 
noodige toestellen tegen matige vergoeding in bruikleen 
af te staan en bij verkoop van die toestellen slechts 
den prijs in rekening tc brengen, die door de gasfa
briek wordt betaald. 

Ten aanzien van verschillende quaesties van techni-
schen aard deden leden mededeelingen uit eigen erva
ring. Zoo deelde Dordrecht o. a. mede, dat de beste 
Westfaalsche kolensoorten voor gasfabrikage zijn de 
soorten Alma en Graf Bismarck. Met den toestel van 
Koerting werden beste resultaten verkregen in zake 
verhitting van ovens door middel van teer. Het aan
tal in ons land in gebruik zijnde gasmotoren werd ge
schat op 80, in afwijking van het blad Het Gas, dat 
dit getal op 16 schatte. A l s de beste branders werden 
genoemd de bower duplex regeneratief, de Siemens-
branders en de Wenhemlampen. 
I De Vergadering besloot o. a., dat de leden zich onder
ling zullen verbinden om elkander behulpzaam te zijn 
in het innen van kwade posten bij verhuizing van slechte 
betalers. 

Tot Secretaris-penningmeester werd benoemd de heer 
T. Salomons, te Rotterdam. Door den heer Jul . Paz-
zani werd den leden, namens de Nieuwe Amsterdam
sche Gasfabrieken (Imperial Continental Gas Associa
tion) een beschrijving aangeboden van de inrichting, 
aan de Haarlemmervaart gelegen. Deze brochure is 
in 4 0 en bevat, behalve twaalf bladzijden tekst, een 
photo-lithographisch gezicht bij vogelvlucht van het 
terrein met de gebouwen, enz. in kleuren gedrukt, en 
een situatie-plan. 

De volgende jaarvergadering zal plaatshebben te 
Zutfen. 

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

Meermalen werden van de zijde der aannemers ! 
klachten geuit over de algemeene voorschriften voor ' 
de uitvoering van werken, die in het openbaar worden 
aanbesteed. Gewoonlijk werden daarbij de voorschriften 

j besproken, zooals zij door het Departement van Wa-
l terstaat, Handel en Nijverheid zijn vastgesteld en in 

toepassing gebracht worden. Het ligt voor het oogen-
blik in geenen deele op onzen weg om het onbillijke 
aan te toonen van tal van bepalingen, opgenomen in 
die zoogenaamde Algemeene Voorschriften voor de uit
voering en liet onderhoud van werken onder beheer bij 
het Departement van Waterstaat, Handel cn Nijverheid, 
vastgesteld 13 September 1882. Deskundigen zijn het 
daaromtrent eens, dat deze voorwaarden hoe eerder hoe 
beter veranderd moeten worden en wie daaraan twijfe
len mocht, raadplege de lezing, door den architect 
F , J . Nieuwenhuis te Utrecht den 18 Januari 1884 
in de Rotterdamsche Afdeeling van de Maatschappij 
van Bouwkunst gehouden en als brochure uitgegeven 
door de Sociëteit „Dc Nijverheid" te 's-Gravenhage; 
daarna herleze men het adres, door de Amsterdamsche 
aannemers-vereenigingen De Vereeniging, Dc Eendracht 
en Amstcls Bouwkring aan de Kamer van Koophandel 
aldaar toegezonden (zie ons nommer van 6 Februari 
j . 1., bladz. 43). De omstandigheid, dat de voorwaarden 
door 's Rijks Regeering zijn vastgesteld, geeft daaraan 
in de oogen van keken eene niet gerechtvaardigde 
beteekenis; het is daaraan te wijten, dat vele gebreken 
over het hoofd worden gezien, en dat ook andere 
takken van Algemeen Bestuur, vele gemeentebesturen, 
ja zelfs particulieren, bij het doen van aanbestedingen, 
naar deze voorwaarden verwijzen en dat ze ook voor 
deze werken verbindend verklaard worden. 

Er zal lang cn aanhoudend gestreden moeten wor
den om hierin verandering te brengen; vandaar is het 
aangenaam een voorbeeld te kunnen aanhalen, waar 
met den ouden sleur gebroken wordt. 

In het bestek, waarnaar door het College van Re
genten over de Godshuizen en den algemeenen Arme 
te 's Hertogenbosch den bouw van het Centraalgebouw 
voor een krankzinnigengesticht met kapel op het land
goed Voorburg onder Vught den 7 Apr i l 1885 werd 
aanbesteed, worden de officieele voorschriften terzijde 
gelegd. Omtrent de beslissing van geschillen komen 
in dat bestek de volgende zinsneden voor: 

„Ingeval van verschil tusschen de voornoemde D i 
rectie of den architect en aannemer, betrekkelijk de 
uitvoering en levering van het aanbestede werk, zal 
dit aan de uitspraak van drie algemeen bekende en 
practischc deskundige mannen worden onderworpen. 

„Van die scheidsmannen zal er één door de Directie 
en één door den aannemer worden benoemd, terwijl 
de derde door de reeds benoemde scheidsmannen zal 
worden gekozen. 

„Indien een der partijen, of de twee eerstgemelde 
scheidsmannen in gebreke mochten blijven, de benoe
ming te doen van den door hen te kiezen scheidsman 
binnen den tijd van acht dagen, nadat de meest ge-
reede partij de benoeming van haren scheidsman zal 
hebben kenbaar gemaakt aan de wederpartij, of nadat 
de twee gekozen scheidsmannen van hunne benoeming 
zullen hebben kennis gedragen, zal de benoeming ge
schieden door den heer Burgemeester der gemeente 
's-Hertogenbosch. 

„De alzoo gekozen scheidsmannen zullen binnen 
veertien dagen na hunne benoeming het gerezen ver
schil beslissen; zij zullen als goede mannen naar billijk
heid oordeelen , zonder aan de regelen van het gerecht 
gehouden te zijn of toevlucht daartoe te mogen nemen. 

„Tegen hunne beslissing zal geen hooger beroep of 
eenige andere voorziening kunnen worden ingesteld. 
Indien een der benoemde scheidsmannen den hem op
gedragen last niet aanvaardt, of, behoorlijk opgeroepen 
zijnde, niet verschijnt, zal deszelfs benoeming nietig 
zijn; hij zal in dit geval binnen den tijd van veertien 
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dagen door een ander moeten worden vervangen, wiens 
benoeming zal geschieden op de wijze, hierboven voor 
de benoeming der wederzijdsche scheidsmannen bepaald. 

„De werkzaamheden voor de voltooiing van het werk 
gevorderd, in zooverre die niet betreffen het punt van 
verschil, zullen, hangende het geschil, worden voort
gezet , tenware de besteders mochten verlangen, die 
geheel of gedeeltelijk te staken. 

„De aannemer zal, indien hij in het ongelijk wordt 
gesteld, de nadeelige gevolgen hiervan moeten dragen 
en is verantwoordelijk voor de kosten, schaden en in
tresten , die daardoor aan de besteders of den architect 
van het werk mochten worden veroorzaakt, welke kos
ten allen van zijne tegoed gemaakte penningen zullen 
worden ingehouden." 

Wij kunnen aan het bovenstaande toevoegen, dat 
. eenige geschilpunten tusschen den architect en den aan
nemer op de wijze, in het bestek omschreven, zijn uit 
den weg geruimd. A l s scheidsmannen traden op de 
heeren H . van Schevichaven, ingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat te 's-Bosch, F . W . van Gendt 
JGz . , ingenieur-architect te Arnhem, en J. J . Weve, 
ingenieur-architect te Nijmegen. Eerstgenoemde werd 
door heeren Regenten over de Godshuizen te 's-Bosch 
en de tweede door de aannemersfirma C. Bastiaansen 
en J . Moerbeek en Co. benoemd, terwijl de laatstge
noemde door de andere scheidsmannen werd gekozen. 

Het bewijs is daarbij geleverd, dat betrekkelijk be
langrijke geschilpunten binnen den tijd van enkele dagen 
kunnen worden uit den weg geruimd. 

BUITENLANDSCHE BERICHTEN 
— De Socii'té nationale d'i'lcctriciU heeft besloten te 

Parijs een centraal laboratorium van electriciteit op te 
richten, dat niet alleen opengesteld zal zijn voor de 
1200 leden dier Vereeniging , maar voor allen, zonder 
onderscheid van landaard, die aldaar proeven zouden 
willen nemen. 

Die groote wetenschappelijke inrichting, waar voor 
de geleerden ook de standaard-meter verkrijgbaar zal 
zijn, zal tot stand gebracht worden door eene bijdra
ge van genoemde Vereeniging, uit de opbrengst eener 
internationale inschrijving en verder voor een gedeelte 
uit het overschot, dat de Electriciteits-tentoonstelling 
heeft afgeworpen. De Staat heeft voorts eene bijdrage 
toegezegd en tot de stad Parijs zal een verzoek worden 
gericht tot afstand van een terrein , behoorende tot het 
Collège-Rollin. 

— Het laatste Deutsche Viertcljahrschrift für óffcntl. 
Gestindhcitspjlcge bericht, dat de Duitsche Vereeniging 
van Gas- und Wasscrfachmanncrn eene prijsvraag van 
1000 mark heeft uitgeschreven voor de beste verhan
deling over de middelen en wijze van: 1 °. het vermin
deren van de overgroote verwarming van gesloten 
ruimten door het branden van gasvlammen; 2". dever-
brandingsproducten zoodanig af te voeren, dat zij die
nen ter totstandbrenging eener goede ventilatie. 

De verhandeling moet beknopt en eenvoudig zijn, 
in het Duitsch geschreven, en vóór 1 September bij 
het Bestuur der genoemde Vereeniging ingezonden zijn. 

— Een nieuwe toepassing van de electrische ver
lichting heeft plaats gevonden op de maritieme werven 
van Lorient. Terwijl de schepen onder de kap op de 
werf staan, heerscht er in het inwendige, wanneer de 
buitenromp gereed i s , een bijna volkomen duister, 
zoodat de werklieden daar bij kunstlicht moeten wer
ken. De ingenieurs hebben daarom aan eene firma 
opgedragen, het inwendige van twee schepen met be
weegbare gloeilampen te verlichten, welke manier aan 
de verwachting heeft beantwoord. 

Nu wil men verder gaan en kleine bewegingswerk
tuigen aanbrengen, die door electriciteit werken en 
daarvan voorzien worden door de groote stoommachines 
van de werven. 

— De doorvorscher van het Heilige Land, prof. 
Hayter Lewis, heeft ten noorden van de citadel te 
Jeruzalem een muur van acht tot tien voet dikte ont
dekt. Deze muur is op den rand van een steile rots 
gebouwd en diende klaarblijkelijk ter versterking der 
stad. Zijn ontdekking is daarom voor de oudheid
kunde van belang, omdat, in het geval dat men hier 
werkelijk, zooals prof. Lewis meent, met den zoo 
langen tijd onbekend gebleven tweeden muur (der konin
gen Hiskia, Jotham en Manasse) te doen heeft, alle 
plaatsen, die tot de kerk van het H . Graf behooren 
en die totdusver met den dood van Christus heeten 
in betrekking te staan, onjuist zouden blijken te zijn, 
daar zij niet meer buiten den stadsmuur, maar aan de 
binnenzijde daarvan zouden komen te liggen. Om 
hierin tot zekerheid te komen, doet men alle moeite 
om den loop van het muurwerk verder na te gaan, 
maar men wordt daarin niet weinig door de aanwezig
heid van huizen op het te onderzoeken terrein gehin
derd. 

Behalve de ontdekking van den ouden stadsmuur 
tc Jeruzalem, zijn er volgens een bericht van prof, 
Hayter Lewis in het laatste nummer van het Athenaeum 
in dc nabijheid dier stad ook interessante overblijfselen 
uit den Romeinschen tijd opgegraven en blootgelegd. 

Niet ver van de zoogenaamde grot van Jeremia en 
ten zuidoosten van dc bouwvallen der kerk van St.-
Stephanus heeft men groote stukken van een ingelegden 
vloer gevonden, die reeds tot een lengte van vijftig 
voet blootgelegd is, zonder dat men in die richting 
het einde vond. Daarentegen bedraagt de breedte tot 
dusver slechts acht tot tien voet, maar hieronder is 
de rand van het patroon begrepen, die bijzonder kleu-
renrijk is. Het geheel bestaat uit kleine steentjes, 
ongeveer een halve vierkante duim groot en van roode, 
geie en, blauwe kleuren, welke kleuren allen door twee 
schakeeringen vertegenwoordigd zijn. De vloer is van 
marmer en vertoont meetkunstige patronen, die door 
Lewis, zoo goed en kwaad als het ging, afgeteekend 
zijn. Het gebouw, waartoe dit mozaïek behoorde, 
moet zeer groot zijn geweest. 

Het was uit den besten tijd der Romeinsche kunst, 
maar de uitgravingen zijn nog niet zoover gevorderd, 
dat zij reeds eenig licht over de bestemming ervan 
kunnen werpen. (N. R. Ct.) 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
' S - G R A V E N H A G E . De vaktentoonstelling, georgani

seerd door de Vereeniging A r t i et I n d u s t r i a e alhier, 
werd Woensdag jongstleden voor leden en genoodigden 
in het gebouw der Academie van Beeldende Kunsten 
zonder eenig vertoon geopend. De keurige inrichting 
en smaakvolle versiering verdienen lof en wij hopen 
gelegenheid te vinden op deze tentoonstelling nader 
terug te komen. Het tentoongestelde omvat: a. beeld
houwwerk in hout en steen; b. smeed- en gietwerk in 
ijzer, koper en brons; c. decoratie, verdeeld in drie 
rubrieken: 1". decoratief schilderwerk; 2". inlegwerk 
in hout, steen, ivoor, enz.; 3". schrijnwerk (inzending 
van slechts één voorwerp). 

— De Gemeenteraad besloot aan de Veenlaan den 
naam van Toussaintkade te geven, als hulde aan de 
nagedachtenis van de edele vrouw en talentvolle schrijf
ster Mevrouw Bosboom-Toussaint, die den 17 l e" Apr i l 
jongstleden overleed en laatstelijk aan de Veenlaan 
woonde. 
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— Aan het Bestuur van Arti et 
Industrial' is door de Gemeente voor 
eens af eene subsidie van / 500 ver
leend , doch niet dan na een hevigen 
strijd, waarbij het bekende thema 
„Kunstnijverheid is geen regeerings-
zaak" werd aangevoerd. Het doet ons 
genoegen dat deze financieele steun 
aan de Vereeniging geschonken is; 
een daartoe strekkend voorstel van 
den heer Mouton, krachtig onder
steund door den heer Van Malsen, 
werd met 17 tegen 14 stemmen aan
genomen. 

BREDA . Den 18 Juni heeft de provisio-
neele verkooping plaats gevonden van tien 
perceelen geslechten vestinggrond, buiten 
de geamoveerde Ginnekenpoort en aan de 
Korte Markstraat en den Zuidoostbinnen
singel gelegen. Deze perceelen hebben de 
volgende grootten en werden tot de daarbij 
vermelde prijzen ingezet, als 

perceel 1 ad 3 A . 85 C a . op / 710 
» 2 » 3 » 85 » » 1 6 0 0 
» 3 » 1 » 87 » » » 3 1 0 
» 4 » 1 » 80 » » »275 
» 5 » 1 » 78 » » »280 
» 6 » 1 » 75 » » »270 
» 7 » 2 » 90 » » »460 
» 8 » 2 » 87 » » »400 
» 9 » 5 » 75 » » »670 
» 10 » 5 » 79 » » 1 5 8 0 

Te zamen 32 A . 21 C a . o p ƒ 4 5 5 5 . 
Overeenkomende met een middenprijs 

van / 1 . 4 1 5 per centiare. De definitieve 
veiling wordt op Vrijdag den 2 Juli e. k. 
gehouden. 

W O L V E G A . Bij het graven van het 
Tjonger-kanaal werden hier en daar 
op den bodem van het riviertje eenige 
voorwerpen gevonden, waarvan enkele 
uit een oudheidkundig oogpunt niet 
zonder waarde zijn, o. a. in de buurt 
van Schoterbrug (onder Oudeschoot) 
eene spits van een piek, een ridder
spoor en een paar dolken. Hoogst
waarschijnlijk zijn deze zaken afkom
stig van Munstersche krijgsknechten, 
die in het laatst van Augustus 1673 
uit Steenwijk waren getrokken om 
een strooptocht in Friesland te on
dernemen, maar door een der regi
menten van prins Johan Maurits, on
der aanvoering van den luitenant-ge
neraal Hans Willem van Ai j lva , nabij 
genoemde brug en te Mildom wer
den geslagen en teruggedreven. Ook 
vond men een gebakken steen uit het 
midden der vorige eeuw, waarineen 
adellijk wapen schijnt gesneden. 

Alles is opgezonden aan het Friesch 
Genootschap. 

AMERSFOORT. Op het graf van wijlen 
den hoogleeraar Pieter Harting is deze 
week een net, eenvoudig gedenkteeken 
onthuld. Het is eene keurige hardsteenen 
naald ter hoogte van 3 meter, gekroond 
met eene vaas van wit marmer. Aan de 
voorzijde leest men: «Pieter Harting, 1811— 
1885"; aan de linkerzijde: «Hij had de na
tuur lief, zij ontsloot hem hare schatten" 
en aan de rechterzijde: «Hij had de men-
schen lief, zij loonden hem met wederliefde". 
Het is vervaardigd door den heer C. H . I 
de Haart, naar eene teekening van den 
architect F. J. Nieuwenhuis, beiden te 
Utrecht. 

WAALWIJK . Eene commissie uit de ge
meentebesturen, aan de lijn Zwaluwe— 
's-Bosch gelegen, is bij den Minister van 
Waterstaat op audiëntie geweest, ten einde 
aan te dringen op het in-exploitatie-bren-
gen van het baanvak Zwaluwe—Baardwijk. 
De Minister heeft zijn steun toegezegd met 
de mededceling evenwel, dat het geheel 
van den wil der Exploitatie-maatschappij 
afhangt, die niet verplicht is een gedeelte 
eener lijn in exploitatie te brengen. 

In het belang van de gebouwen zou het 
wenschelijk zijn, dat de dienst spoedig ge
opend werd; in vele stationsgebouwen en 
wachterswoningen worden thans de ruiten 
ingeworpen. 

ENKHUIZEN . Deze week had te Hel
der de proeftocht plaats der stoomboo-
ten, bestemd voor den veerdienst tus
schen Enkhuizen en Staveren, ter verbin
ding van den spoorweg van Amsterdam— 
Enkhuizen met Staveren—Leeuwarden, 
welke dienst vermoedelijk den 15 Juli zal 
geopend worden. Bij beschikking van 
den minister van Waterstaat enz., is de 
heer P. J. Neijt, bouw- en werktuigkun
dige bij de Staatsspoorwegen te Zwolle, 
belast met het toezicht op den dienst, 
die zich daartoe te Enkhuizen zal moeten 
vestigen. 

ADVERTENTIEN. 

Het Gemeente-Bestuur te Venlo opent voor 
partikulieren de gelegenheid, aanbiedin
gen te doen, waarvoor zjj genegen zjjn, 
eene Waterleiding in deze gemeente aan te 
leggen cn te exploiteeren. 

Koninklijke Nederlamlsclie 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag den 15 Juli 1886, des namid

dags ten 2 ure, zal, ten kantore der Maat
schappij Apeldoorn, worden aanbesteed: 

B e s t e k IS". 16. 
Het maken van de aardebaan, de 

kunst- en andere werken voor 
den Locaalspoorweg Apeldoorn-
Hattem. 

(Bedrag der begrooting ƒ 191400.) 
Dc besteding geschiedt bjj enkele inschrij

ving, volgens § \)4 van het bestek. 
Het bestek en de teekeningen liggen ter 

inzage ten kantore der Maatschappij t e Apel
doorn en zjjn aldaar tegen betaling van ƒ 5 . -
per stel, van Woensdag 2:1 Juni ISSli af, 
tc bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Hoofdingenieur-Directeur K. H. V A N B E E -
DEHODE en den Heer Sectie-Ingenieur C. A. 
BESIER, beiden te Apeldoorn. 

Aanwjjzing op het terrein zal worden ge
daan op Donderdag den S"' n Juli 1880 des 
voormiddags ten 10 uur, aanvangende te 
Apeldoorn. 

Bijeenkomst van gegadigden aan het lokaal 
der Maatschappij te Apeldoorn des voormid
dags ten 0 uur. 

De Commissie van Beheer. 

AANBESTEDING. 
Namens de DIRECTIE DER MAATSCHAP

PIJ TOT EXPLOITATIE V A N BOUW-TER-
REINEN te NIJMEGEN zal de Architect 
BERT BROUWER op Maandag 28 Juni 1886 
des namiddags ten twee ore ten haren Kan
tore, Van Welderenstraat 14, aldaar aanbe
steden in twee perceelen en in massa: 

Het bouwen van T W E E V I L L A ' S 
aan het Keizer Karelsplein te 
Nijmegen. 

Dc teekeningen liggen ter visie op het 
genoemde Kantoor, waar nadere inlichtingen 
worden verstrekt van des morgens 10 tot 2 
ure. Bestekken ïi ƒ 0.50 verkrijgbaar bjj den 
boekhandelaar H . C. A. THIEME te Nij
megen. 

Aanwjjzing op het terrein op den dag der 
besteding des morgens ten elf ure. 

AANBESTEDING. 
Namens zjjn Principaal zal de Architect 

A. R. F R E E M te Arnhem op den 25 Juni 1886 
des namiddags ten 1 uur, in het Café D E 
HARMONIE te Arnhem aanbesteden: 

Het bouwen van een L A N D H U I S 
aan de Rozendaalsche Allee te 
Velp. 

BeBtek en teekening liggen van af Vrjjdag 
IS Juni ter visie in het lokaal der besteding, 
terwjjl bestekken van af dien datum tegen 
betaling van ƒ0.50 te verkrijgen zjjn aan 
het bureau van den Architect Karei v. Gel
derstraat G 10. Aanwjjzing in loco op den 
•li Juni ISSö voormiddags 10 uur. 

'''"'iDINli. 
De Architecten G. J . VAN GENDT en C. 

M . G. NIERAAD te ARNHEM, zullen op 
Vrijdag 25 Juni 1886, des voormiddags te elf 
uren in het Centraalgebouw te Arnhem in 
het openbaar aanbesteden: 

Het ophoogen, ingraven, egali-
seeren en verharden van de 
nieuwe wegen tusschen de Am-
sterdamsche en Zrjpendaalache 
wegen, voor rekening van den 
Heer Th . Ettij te Arnhem. 

Het Bestek is van af 17 Juni tegen beta
ling van 25 Cents, te bekomen ter Drukkerjj 
van den Heer J . J . COERS te Arnhem, ter
wijl de teekeningen van af dien datum ter 
visie liggen in het Best dingslocaal. 

Aanwijzing in loco op Woensdag 23 Juni, 
des voormiddags ten 'J'/i ure, aanvangende 
by Rosenberg aan den Amstcrdamschen weg. 

Nadere inlichtingen verstrekken de Archi
tecten voornoemd. 

A 

Aanbesteding. 
De Architecten J . STOK en ZOON alhier, 

zullen namens hunnen principaal, op Donder
dag den 24"'° Juni. des namiddags ten 2 ure, 
in het HOTEL DU P A S S A G E , in het openbaar 
aanbesteden: 

Het bouwen van een pand, inge
richt tot paarden- en wagenstal, 
hooizolder en bovenwoningen. 

Bestek en teekeningen zijn ten kantore van 
bovengenoemde Architecten, Spuiwater 10, 
verkrjjgbaar ad ƒ2.50. 

Aanwjjzing in loco op Maandag 21 Juni 
a. s. des namiddags ten 2 ure. 

Inlichtingen verstrekken de architecten J . 
STOK en ZOON. 

JB. HOLSBOER. - Arnhem. 
Leverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQÜEREES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
B A K E N S , R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 
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AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en AVETHOUDERS dei-

Gemeente ARNHEM zullen Vrijdag 25 Juni 
1886, 'svoormiddags hall' twaalf ure, ten 
Gemeentehuize in het openbaar aanbesteden: 

Het leveren en leggen van een 
C E M E N T E N RIOOL met aan
verwante werkzaamheden. 

Bestek met gezegeld inschrjjvingsbiljet te
gen betaling van ƒ 0.60 ter Secretarie ver
krijgbaar. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

. .jNBESiMfir 
(Voor rekening van den Staat) 

Op Dinsdag den 61 " Juli 1886, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek X" . 142. 
Het maken van drie Wachters

woningen tusschen B R E D A en 
T I L B U R G , ten behoeve van den 
spoorweg van Venlo naar Rot
terdam. 

Raming ƒ 7700. 
De besteding geschiedt volgens § 73 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 15 d» Juni 188G 

ter lezing aan het Centraalbureau bjj de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur H . E. BEUNKE te 
Rreda, en is op franco aanvraag aan ge
noemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.60. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 28'"" Juni'1886, ten 10.30 ure des 
voormiddags te Rreda. 

Utrecht, den 12*" Juni 1S80. 

H.&J. SU Y VER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS EN 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

AMSTERDAM. 
DE LIKT & Cie. 

Rotterdam. 
P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 

V H . L E R O Y & B O C H , 
BOCH FRÈRES. 

HUTTON HOLL1XS & Cie. 
Trottoir-IJzersteen en Cementtegels. 

Groote voorraden. 

A. J. BACON & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 

en Ventilatie, Gas- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen enz. 

BEKROOND met Gouden, Zilverenen Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m Tf". S 3 9 , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd 

Bekroond: 
D u s s c l d i n p isso. 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

JOH ANN ODORICO, Frankfort a/M. 
F A B R I E K VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p t g e r f c l i t Ï S Ö O . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FER1). ENGERS, Amsterdam, Utrechtsche Straat 14. 

JAN VAN DER POT, Vischsteeg N', 7, Rotterdam. 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
Belgische k l u i t - cn hydraulische k a l k . 

Billjjke prjjzen en vrachten. 

Kuiistgraniet systeem Petitjean. Polyclirom- of Frescocement. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

BECKEB & BI 1)1)1 NGH. - ABM1EM. 
KONINKLIJKE FABRIEK «> 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmail leerd-i izeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
Door P COUDA QUINT, te Arnhem, is eene nieuwe inteekening opengesteld op 

(TESCHIEDEIIS V A Ï Ï D E B O U W S T I J L E I 
in (le Hoofdtijdperken der Architectuur, door E U G E N 
G U G E L , Hoógleeraar voor de Bouwkunst aan de Poly
technische School te Delft. Met 831 in den tekst gedrukte 
figuren en 0 staalgravuren. Tweede, veel vermeerderde 
en bijgewerkte druk. 

De uitgever heeft, nu dit werk voltooid is, gemeend aan velen dienst te bewijzen 
door eene nieuwe inteekening te openen. 

Deze nieuwe uitgave zal in 12 maandelnksche afleveringen a ƒ2.— het licht zien. 
Voor hen, die het geheele werk liever in ééns ontvangen, is het mede terstond com

pleet verkrijgbaar en wel, naar verkiezing: 
ingenaaid in 2 deelen • • • • • • • • • » « / J a 
mbonden in half marokko prachtband, bovensnede verguld, in koker . 
De prachtband afzonderlijk • • • • • • 
Eene proefaflevering is bjj alle Boekhandelaren gratis verkrngbaar. 

» 27.5" 
2.25 
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DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 
niet tropische producten; 

Rollende en rApansem'iiili' Sh-eiioveiikippen, 
GEBOUWEN ui Scherphoek eu uir andere htmjhst, 

pthttl in Ijzer ui Ijzer mti hout «f steen. 
VAN DER LINDEN & C \ te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

Galvaiilgeerlnc " I ' I.IMIII. 

D A M M A N & W A S H E R a BruxeUes. 
Successeurs de 

Société Auonyme en 

K L O O S & V A N LI1IBHG1I 
R O T T E R D A M 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPKUISSEX 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenaat, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek 
Handelaars In Basalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Faiifonval-, porphicr- IMI hnsaltkeirn. 
Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS. 
FABRIEK T R A D E . A M . NATUURL ASPHALT 

M L Kmm 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphallwegen en dito Dorscbvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men ziet 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 'i, Amsterdam, of bjj den Heei 
H. 6 . K N O O P S C.OZN. . Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur. W. PATON WALSH. 

La Construction Industrielle, Brnxellea. 
Liquidation. 

A n c i e n n e s M a i s o n s T A S S O N & W A S H E R et D A M M A N & C A S S A R D . 
Entreprises générales. Menuiserie ordinaire et de luxe. Spécialité de parquets riches 

et ordimüres. Mobiliors soolaires et de Bureaux. 

PARQUETS HYDROFUGES, 
systeem breveté DAMMAN & CISSARD. 

PARQUETS MASSIFS. PARQUETS TAPIS 
depuis 8 Francs le I P . 

R e p r é s e n t a n t p o u r les P a y s - B u s , 

T H E O D . F E R D . B I E R H O R S T , Haarlem. 
Demandcz la brochure: 

Hygiene des parquets. Leur róle dans In production 
des maladies épidémiques, extrait du journal 
L'USION MEDICAL. 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

De Portland-Cementfabriek van 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
Ie Amöi.ebiirg liij Itiebricli a/d. Ilijn 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naar 
GOUDEN dni eisch der werkzaamheden langzaam- of snclbindend, 

Staats-Medaille. met garantie voor de grootste vastheid en 
deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der tabriek: 400,000 vaten per jaar. 
Magnzjjnnouilers in de voornaamste steden. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

Internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 
1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 

a M. 1879. 

Diploma A: 
Eerste prijs 
voor"uHT 
muntend 
fabrikaat. 
Kassei 
1870. 

PIIHTIILITIIflliBtPIIIE, PROTOZIMOGBAPHIE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Ph*l*lilb»Rr«phle, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Ph.i . i lnc»-
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zijne Miieotjpe-inriihilng voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

O . J . 'l'irl I K M T l 

Sinziger Mozaïekvloerenfabriek. 
SINZIG a Rijn 

Deze Moza ïekv loeren hebben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, stand-
vastigste en, door de rijke kleuren, als de 
schoonste bevloering doen kennen. Uit 
fijne klei en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bjj het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afslijting is 
onderworpen, zoenls door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prijzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & C . , Amsterdam. 

VERZAMELING 
VAM 

BEKROONDE ONTWERPEN, 
door de Leden van het genootschap 

„Architectura et A m i c i t i a " , 
gevestigd te AMSTERDAM. 

Het groote debiet, uan „ D E BOUW
M E E S T E R " ten deel gevallen, doet den 
Uitgever vermeenen dat vele Inteekenaren 
er belang in zullen stellen ook de „BE
K R O O N D E O N T W E R P E N " aan te 
schaffen, ten einde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be
zitten, daar de bovengenoemde „VERZA
M E L I N G " door iDE BOUWMEESTER" 
vervangen is en hiermede als het ware é é n 
geheel uitmaakt. 11 ij biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot de 
volgende prijzen aan: 
is fraaie Portefeuille in plaats van ƒ 14.60 voor/7, 
zonder dc Portefeuille., „ „„12 .— „ „6 . 

Deze „Verzamel ing" bestaat uit 36 
Platen in Phcto-lithographie, die een aantal 
verschillende belangrjike ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten, en is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „do 
Bouwmeester". 

Arnhem. De Uitgever P. GOUDA QUINT. 

ISedrnkt bij 6. W. van der Wisl & f>„ te Arnherr. 

A.W.W. 
R e d a c t e u r - U i t g e v e r F . \ V . V A X G E X D T Ï G z . 1 A B O X X E M E X T f 2,25 per 3 m a a n d e n o f welzes guldenper jaar, b i j 

A d r e s v o o r R e d a c t i e en A d m i n i s t r a t i e v a n het W e e k b l a d en advertent ie] . : v o o r u i t b e t a l i n g en franco t o e z e n d i n g van dit b e d r a g . V o o r het b u i t e n l a n d 
B u r e a u v a n Dt Opmerker, D r i e k o n i n g e n s t r a a t 28, Arnhem. f 7.50 en X e d e r l a n d s c h - I n d i ë f 9.—, b e i d e n bi j v o o r u i t b e t a l i n g . 

B u r e a u der R e d a c t i e v a n Architectura et Amicitia T A X S P R I N G E R , 
C . B. P O S T H U M U S M E Y J E S en A . \ V . W E I S S M A N . 

S t u k k e n , deze R e d a c t i e betreffende, te adresseeren aan den l i e e r 
C . B . POSTHUMUS M E Y J E S , K e r k s t r a a t 170 te Amsterdam 

A D V E R T E N T I E N ad 20 cent v o o r e i k e n regel p laatsruimte en 10 
cent v o o r een b e w i j s n o m m e r , w o r d e n tot V r i j d a g a v o n d a a n g e n o m e n * 

AFZONDERLIJKE NOMMERS , bij contante b e t a l i n g a d 15 cent per s tuk 
.... 2 ^ c e n t p C r p l a a t , te b e k o m e n aan bet B u r e a u v a n De Opmerker te 

en a l , wat de A d m i n i s t r a t i e v a n het G e n o o t s c h a p betreft, aan d e n H e e r Arnhem en bij d e n M o o f d - C b r r e s p o n d e n t J O H . G , STEMLER CZN . , B o e k -
T H . G . STRENGERS , O o s t c r d o k s l u i s , te Amsterdam. h a n d e l a a r te Amsterdam. 

D E T E N T O O N S T E L L I N G V A N D E W E R K E N 
V A N E U G E N E D E L A C R O I X I N D E E C O L E 

D E S B E A U X - A R T S T E P A R I J S . 
In het najaar van 1885 werd in de Ecole des Beetux-

arts te Parijs van de werken van dezen meester eene 
tentoonstelling gegeven; in de Revue des Deux Mondei 
werden deze werken besproken, en daaraan ontleenen 
wij het volgende: 

Men verlaat deze tentoonstelling met verblinde oogen 
en diepgeroertle ziel. Schittering van kleur ett kracht 
van dramatische uitdrukking zijn de heerschende karak
tertrekken in de werken van Delacroix. Zijn koloriet 
is reeds ontelbare malen besproken; het is trillend en 
toch harmonisch, kloek en fijn, vol cn teer , flikkerend 
als het licht en geheimzinnig als het duister, door
schijnend als het luchtruim en veranderlijk als de be
weging , beurtelings somber cn helder, dik en vloeiend, 
geleerd en aangeboren; het ontstaat door tegenstellingen 
of overeenkomsten, door afscheidingen of samenvoe
gingen. 

Volgens zekere gezaghebbende critici zou het koloriet 
bij Delacroix uitsluitend wetenschappelijk zijn; studie 
en onderzoek zouden er veel meer deel aan hebben 
dan talent. Dit tooverachtig palet zou samengesteld 
worden door bekende gegevens. Dat koortsachtig jien-
seel heeft een ezelsbrug. Delacroix schildert nooit 
zonder de kleurenroos op zijn ezel. Daardoor weet 
hij , dat de primaire of de samengestelde kleuren het 
meest tot haar waarde komen en het hoogste effect 
bereiken als men ze bijeenbrengt met hare complemen
taire. Hij weet ook, dat het naast elkander plaatsen 
van zekere kleuren, de kracht der werking matigt. 

Ons schijnt dit echter anders toe. Dat de kleur hare 
algemeene wetten heeft stemmen wij volkomen toe, 
maar de groote schilders , en Delacroix in de eerste 
plaats, aarzelden nooit om die wetten vrij te vertalen , 
ze te overtreden en ze zelfs openlijk te verkrachten. 
Als men de stukken , in de Ecole des Bcanx-arts geëx
poseerd, uit een oogpunt van kleuren-techniek beschouwt, 
komt men tot de ontdekking, dat, als Delacroix dik
wijls het rood en het complementair groen, het violet 
en het complementaire geel, naast elkander plaatst, 
hij ook dikwijls blauw en rood, oranje en rose, geel 
en groen bijeenbrengt, en door deze samenvoegingen, 
die de kleurenwet geheel in 't aangezicht slaan, de 

levendigste en de meest harmonische overeenstemming 
teweegbrengt. 

Het koloriet kan niet, evenals de scheikunde, tot 
formules teruggebracht worden. Als men waterstof en 
zwavel scheikundig vereenigt is het zeker, dat er zwavel
waterstof gevormd wordt, want er zijn geen twee soor
ten van waterstof of zwavel. Het is echter niet zeker, 
dat men door rood en groen te vereenigen, een tref
fende harmonie verkrijgt, want het aantal soorten van 
r.Htd en groen is ontelbaar, TOtnlat de schilder door 
den meerderen of minderen sterktegraad tot in 't on
eindige de optische waarde ervan kan wijzigen. Vleesch-
tonen , roserood of bleek, bruin ofgebronst, doen zich 
op een schilderij voor, alsof zij de tegenstellende schit
tering tc vreezen hebben. Het groen van den blader
tooi is hetzelfde bij de roos en de geranium, bij de 
lischbloem en de sering. Dc natuur zelf schendt dus 
de wet der complementairen, want volgens deze wet, 
zou zij violetkleurige bladeren bij gele bloemen moeten 
voortbrengen. A l s die geleerde theorieën practische 
waarde hadden, zou bijna elk schilder een goed kolo-
rist zijn. Met behulp van dc kleurenroos zou het meeren-
deel der schilders Rubens en Delacroix evenaren. De 
Kranschc tapisserieën en cachemiren zouden het harmo
nisch schitterend koloriet van de Oostersche tapisserieën 
en de Indische cachemiren hebben. En wat zien wc? ... 
Dat van de vijf a zes duizend Europeesche schilders, 
waarbij er zeker geen veertig zijn, die de kleurenroos 
niet kennen, het meerendeel armzalige koloristen blijft. 
Evenmin als men de kleur kan aanlceren, kan men 
haar verklaren Men zal van sommige meesters zekere 
vermengingen kunnen leeren , maar onmogelijk zal men 
tot de wetenschap komen , waarom deze meesters zich 
liever van deze dan van gene kleur bediend hebben, 
en nog veel minder zal men er achter komen, hoe het 
komt, dat diezelfde vermengingen, door andere schilders 
gebruikt, geheel andere effecten teweegbrengen. 

Neen! de kleur in hoogcren zin is geen wetenschap, 
zij is zelfs geen kunst, noch een gevoel, zij is als 
't ware een zesde zintuig, een aangeboren gave. 

Deze uitweiding behoort eenigermate tot ons onder
werp, want een discours over kleur zal men niet ge
schikter kunnen behandelen dan vóór het werk van 
hem, die dc grootste der koloristen genoemd is. 

Men moet echter aan Delacroix niet het zilveren 
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palet van Veronese, noch het gouden en purperen palet 
van Rubens opofferen. Titiaan en Velasquez kunnen 
ook naar de eerekroon mededingen. 

In kracht van dramatische uitdrukking is echter nie
mand met Delacroix te vergelijken. Het genre van 
Michel-Angelo behoort meer tot het heldendicht en 
de overige Italiaansche meesters zijn nog minder dra
matisch. Rubens alleen (of liever gezegd bijna alleen) 
heeft het drama ook begrepen. Denk slechts aan de 
kruisiging van Christus. Rubens is altijd schoon cn 
grootsch, en schilder boven alles. Zijn penseel, vol le
venskracht, wordt nooit koortsig. Hij offert de physio-
logische uitdrukking op aan het pittoresk effect. Hij 
wijkt zelden af van een rijk, levendig cn vroolijk kolo
riet. Hij Delacroix is alles in de hoogste mate drama-
atisch; de ordonnantie, dc standen, de uitdrukkingen , 
de kleur, alles wedijvert in het weergeven van een dra
matisch effect. Het schijnt, dat met hoeveel succes 
Delacroix de schilderkunst ook beoefent, hij nog meer 
denker en dichter is. Dramatische indrukken beheerschen 
hem boven alles. Hij schildert onder een ingeving, onaf
hankelijk van het idéé depeinture. Veldslagen, moord-
tooneelen en oproeren; pijnen, angsten, wanhoops
uitingen en verder alle mogelijk zielelijden prikkelen 
vooral zijne verbeelding. A l s Delacroix een onderwerp 
behandelt, waarin het dramatische ontbreekt, brengt hij 
het erin. Van de Apollon vainqueur du serpent Python, 
dat een zinnebeeldige menschenvergoding is , maakt hij 
een verschrikkelijker! strijd van de reuzen tegen de goden. 
Van de Trajanus, die een triomf voorstelt, maakt hij 
een uiterst aandoenlijke scène. Waar het drama ont
breekt, schept hij het, en waar het bestaat, maakt hij 
het zoo dramatisch mogelijk. Uit een tragisch onder
werp trekt hij het meest tragische effect. 

Een dramatisch gedicht of eene dramatische hande
ling brengt hij nog dramatischer op het doek. In het 
stuk Les deux Toscari heeft Delacroix ons een zóó pijn
lijke , een zóó grievende scène voorgetooverd, als By-
ron nimmer had kunnen beschrijven. Hij doet ons de 
beulen bij dc pijnbank, de onverbiddelijke griffier, de 
menigte nieuwsgierige of bewogen medehelpers, de 
weenende echtgenoote zien, in één woord, het is de 
samenvoeging van de gedichten van Byron met een 
tableau van alle mcnschelijk lijden. Dantc en Virgilius 
overtreft in vreeselijke en schokkende voorstelling de 
verzen van Inferno, waardoor de schilder geïnspireerd 
werd. Het is hier niet meer de illustratie van ééne 
bladzijde, maar de voorstelling van het geheele ge
dicht. Wanneer ge de Barque de don Juan beschouwt, 
lees dan de passage van Byron: „De 4 ' dag brak aan,' 
maar nog geen windje bewoog de lucht: de Oceaan 
sliep rustig als een zuigeling. Hemel en zee waren 
helderblauw en k a l m . . . . de honger deed zich ge
voelen . . . . " In het gedicht lijden en sterven deze 
menschen te midden van een kalme natuur, en daar
door wordt dus eene dramatische tegenstelling gegeven. 
Op de schilderij echter heeft men een vreeselijke zee, 
een dreigende, donderende lucht. Het stuk zou het 
sterk schokkend effect verloren hebben, als de schilder 
aan den tekst getrouw was gebleven Van het onder
werp de Kruisvaarders te Constantinopel had een ander 
schilder ongetwijfeld een triomftocht gemaakt; Dela
croix echter heeft om Boudewijn en Montserrat alle 
mogelijke verschrikkingen van eene aan plundering prijs
gegeven stad gegroepeerd. 

In dc Boissy a'Auglas, de dood van Valcntijn, Lady 
Macbeth, Medea, Hamlet en de Koning enz. heeft 
Delacroix het dramatische van het onderwerp verhoogd 
door de wijze, waarop hij de geschreven verbeelding 
der dichters vertaald heeft. Dc schipbreuk van de 
Medusa, van Géricault, is zeker een zeer dramatisch 

doek, maar uit de menschen, die een stuk doek op
houden, uit het schip, dat van verre zichtbaar is, 
spreekt hoop en begroeting. Delacroix heeft die schip
breukelingen, zonder eenige hoop, midden op den on-
eindigen Oceaan voorgesteld. 

Voor de conceptie van de meeste zijner onderwerpen 
heeft Delacroix het dramatisch gevoel aan de verbeel
ding van den dichter ontleend; voor de uitvoering, of 
liever voor de vertaling dezer dramatische gedachten , 
heeft hij alle hulpbronnen der schilderkunst uitgeput. 
Het koloriet heeft het leeuwenaandeel daarin. 

Onder zijn penseel verbleeken de luchten, verdikken 
de schaduwen, de figuren baden in een akelig koud 
halfduister. In de Graflegging, de Ophelia, de Chris
tus aan het kruis, de Piëta, enz., bij allen danken 
de sobere en toch harmonische kleurenmengelingen 
haar trillend vermogen aan de bewonderenswaardige 
hoedanigheid der lichtspelingen. 

De beweging, die leven geeft, het gebaar, dat even 
als het gelaat, uitdrukking teweegbrengt, zijn ook 
twee machtige dramatische factoren voor Delacroix. 
Hij stelt ons het aandoenlijke, tragische en hartstoch
telijke voor met een kracht, een beweeglijkheid en 
eene groepeering, die ons verbazen. 

Zie Marguerite bij Valentin's doodstrijd! Zie hoe 
Ophelia zich met den stroom laat meevoeren, zonder 
aarzeling den wilgentak verlatende, die haar ondersteunt! 
Met welk een verachting trapt Hamlet het lijk van 
Polonius! Hoe wild drukt Mcdea de door haar ter 
dood gedoemde kinderen aan de borst! Welk een aan
val van wanhoop zien wij in de maagd uit la Piëta! 
Welk een bleeke woede teekent hij ons in dien soldaat 
uit den slag van Poitiers. 

Zoo doorgaande over de kracht van beweging en de 
tragische uitdrukking van stand en gebaar, zou men 
eigenlijk alle stukken van Delacroix moeten aanhalen, 
want zoowel de kleine als de grootere doeken geven het 
ons te zien. 

Hij blijft altijd waar; niet uit een anatomisch oog
punt, maar uit het oogpunt van uitdrukking of liever 
uit het oogpunt eener juiste vertaling van de beroe-

I ringen der ziel. Van de teekeningen voor de Faust 
zeide Goethe: Delacroix heeft de tableau's overtroffen, 
die ik mij uit mijn eigen werk had voorgesteld. De 
composities, vol leven, gaan boven de denkbeelden , 
die ze in 't leven riepen. In deze schildering van alle 
smarten , die de menschen folteren, was hij in zijn waar 
element". 

Het genie van Eugene Delacroix leeft in het drama 
en door het drama. Het is nog meer de onmetelijke 
en hartstochtelijke kracht van uitdrukking dan de ver
heven glans van het koloriet, die Delacroix in de rij 
der groote meesters plaatst. Niet tevergeefs heeft hij 
het doek doen trillen van alle menschelijke hartstochten 
en smarten. 

De expositie gaf ons 324 schilderijen te zien. Zeker 
een klein getal in verhouding tot het aantal, dat De
lacroix gewrocht heeft (meer dan 2000 klein en groot). 
De oorzaak daarvan is, dat de reglementen van het 
Louvre en van verschillende musea in de departementen 
het uitleenen van schilderijen verbieden en ook, dat 
volstrekt niet alle particuliere bezitters de doeken van 
Delacroix hebben afgestaan. 

Onder de ontbrekende stukken zijn er vele van den 
i c n rang, maar toch waren in de Ecole des Beau x-arts 
verschillende zijner voornaamste scheppingen te zien, 
wij noemen o. a. l'Entree des Croisécs a Constantinople, 
la Afédt'c, les deux Foscari enz. 

D . 

T E E K E N O N D E R W I J S . 
De Nederlandsche Vereeniging van Teekenonderwijs 

heeft een adres tot den Minister van Binnenlandsche 
Zaken gericht, waarin zij verzoekt maatregelen te 
willen nemen om te verkrijgen, dat het onderwijs in 
teekenen allervvege in de openbare lagere scholen 
worde gegeven. Dit adres is onderteekend door de 
157 leden der Vereeniging en luidt als volgt: 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen de 
ondergeteekenden, leden der Nederlandsche Vereeni
ging voor Teekenonderwijs, erkend bij Kon. Besluit 
van 15 October 1880, N " . 17. 

dat zij zich overeenkomstig het besluit, genomen 
met algemeene stemmen in de op 27 Apr i l j 1. ge
houden Algemeene Vergadering der Vereeniging voor
noemd , tot Uwe Excellentie wenden met het beleefd, 
doch dringend verzoek: 

maatregelen te willen nemen om te verkrijgen, dat: 
het onderwijs in teekenen allerwegc in de openbare 

lagere scholen 'worde gegeven; — in afwachting cencr 
herziening der Wet op het iMgcr Onderwijs, waarbij 
het T E E K E N E N onder de V E R P L I C H T E leervakken worde 
opgenomen. 

Het komt ons overbodig voor de aandacht van 
Uwe Excellentie nader te vestigen op het groote nut 
van het onderwijs in teekenen met betrekking tot de 
algemeene vorming en ontwikkeling der jeugd; op de 
behoefte, die daardoor voor een ieder bestaat, om in 
de beginselen van het teekenen de noodige opleiding 
te ontvangen, alsmede op het bijzondere belang van 
dit onderwijs voor allen, die later tot de nijverheid in 
betrekking zullen staan en door een grondige opleiding 
in staat gesteld kunnen worden om tot den bloei 
onzer nijverheid mede tc werken. 

De voor die opleiding thans bestaande gelegenheid 
is, naar onze bescheiden meening, onvoldoende: 

l' omdat zij slechts in een betrekkelijk klein aantal 
gemeenten, en dan nog niet aan alle scholen eener 
zelfde gemeente , gevonden wordt, 

2C omdat de leeftijd, waarop dit onderwijs gemiddeld 
aanvangt, te ver gevorderd is, 

3 e omdat, tengevolge van een en ander, vele leer
lingen niet in staat zijn op lateren leeftijd het onder
wijs in de toegepaste teekenkunst met vrucht te volgen — 
en er alsdan veel tijd moet besteed worden om hun alsnog 
het onderwijs in de beginselen van het teekenen te geven. 

Aan deze bezwaren meencn wij, dat tegemoet kan 
gekomen worden, indien de elementen der teeken
kunst allerwege op jeugdiger leeftijd worden onderwezen. 

Het elementair teekenonderwijs — gegeven volgens 
de beginselen, die daarbij al meer en meer als de 
doeltreffendste worden erkend — ligt geheel binnen 
het bereik der lagere school. 

Het kan — ook in verband met de eischen van 
het thans vigeerende programma voor de hoofdonder
wijzersexamens — gegeven worden door het aan de 
scholen verbonden onderwijzend personeel; en het zal 
dit te méér , naarmate de tegenwoordige regeling dier 
examens langer in werking is. 

Ter verkrijging dezer uitbreiding van het teekenon
derwijs, ware het verder hoogst wenschelijk, dat — 
in afwachting eener bij de Wet geregelde verplichte 
invoering van het onderwijs in teekenen — nu reeds 
één of meer ambtenaren belast werden met een on
derzoek naar den tegenwoordigen toestand van het 
teekenonderwijs en dat de behartiging van dat onder
wijs hun speciaal werde opgedragen. 

De door ons gewenschte maatregel zal in eene drin
gende behoefte voorzien; in eene behoefte, reeds van 
verschillende zijden geuit en aan Uwe Excellentie ken
baar gemaakt. 

Ons aansluitende bij de in deze richting reeds ge
dane pogingen, nemen wij daarom de vrijheid, ons 
met het bovengemelde verzoek tot Uwe Excellentie te 
wenden, in de overtuiging, dat de strekking van ons 
verzoek geheel in overeenstemming is met de vele 
verbeteringen, welke gedurende de laatste jaren met 
betrekking tot het teekenonderwijs door Uwe Excel
lentie zijn ingevoerd. 

A L G E M E E N E V O O R W A A R D E N V A N A A N B E S T E D I N G . 
Het adres, door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 

Amsterdam aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid gezonden in zake de algemeene voorschriften voor 

de uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van 
dat Departement, luidt als volgt: 

Door eenige aannemers-vereenigingen cn aannemers werd tot 
onze Kamer een schrijven gericht, waarin de wenschelijkheid 
betoogd werd vele bepalingen der algemeene voorschriften voor 
de uitvoering en het onderhoud van werken onder het beheer 
van Uwer Exccllentie's Departement te wijzigen en onze tusschen-
komst gevraagd werd, om aan U w e Excellentie het verzoek te 
richten tot het veranderen dier algemeene voorschriften. 

In hoofdzaak komen de gewenschte wijzigingen hierop neder, dat 
1". den aannemer al zijne hem bij de wet toegekende rechten 

blijven gewaarborgd; 
2°. de aannemer niet aansprakelijk gesteld worde voor scha

den, ontstaan uit fouten en onvolledigheden in de plans, 
voorgeschreven materialen of gebruik daarvan, wanneer deze 
plans niet door hemzelf zijn ingeleverd; 

3 0 . de aannemer ontheven worden van de verantwoordelijk
heid voor schaden, toegebracht door oorzaken , die menschelij-
kerwijze niet in zijn hand liggen; 

4". de eindbeslissing bij geschillen niet gelegd worde in de 
hand van een der partijen alleen, zooals feitelijk bij het beroep 
op den Minister het geval is; 

5". meer rekening worde gehouden met de gebreken van 
natuurlijke materialen, in dien zin, dat geen overdreven eischen 
gesteld worden voor het gebruik dier materialen, alleen scha
delijke of gebrekkige materialen geweerd worden en, waar 
materiaal zonder gebreken absoluut verlangd wordt, zulks zeer 
bepaald in een bestek aangewezen worde, zoodat daarop vooraf 
gerekend kan worden; 

6°. afgegaan worde van het (wel niet absoluut, maar toch 
feitelijk) bestaande recht van den laagsten inschrijver, om 
deswege het werk te verkrijgen, maar evenals bij particulieren 
koop, aanbod en aanbieder in direct verband met elkander 
te beschouwen; 

7°. dc omschrijving der bestekken gewijzigd worde, en wel 
zoodanig, dat zoo weinig mogelijk aan schatting behoeft te 
worden overgelaten, duidelijk de bedoeling des ontwerpers in 
alle deelen blijke, ook onder overlegging van de daartoe noodige 
détails, modellen als anderzins; in het algemeen, dat den 
aannemer gecne verplichtingen opgelegd worden, waarvan hij 
den aard en de strekking niet volkomen kan begrijpen. 

Doordrongen van het groote gewicht van dit onderwerp en 
van oordeel, dat voor sommige der gewenschte wijzigingen 
deugdelijke motieven aan te voeren zijn, hebben wij de zaak 
in ernstige overweging genomen en daarbij de voorlichiing 
verzocht en welwillend verkregen van deskundigen, werkgevers 
op verschillend gebied en aannemers. 

Wij nemen thans de vrijheid Uwe Excellentie onze beschou
wingen mede te deelen over de hierboven vermelde voorstellen 
tot wijziging der algemeene voorschriften. Wij bepalen ons 
grootendeels tot die voorstellen, omdat het niet op onzen weg 
ligt die voorschriften en détail te behandelen, als 't ware arti-
kclsgewijze, en wij alleen beginselen wenschen te overwegen, 
neergelegd in sommige bepalingen dier voorschriften. 

De grieven, sub 1 en 5 genoemd, komen ons ongegrond 
voor; toch achten wij het gewenscht in het kort de motieven 
voor onze meening aan te geven. 

De eisch van adressanten, om den aannemer al zijne hem 
bij de wet toegekende rechten gewaarborgd te laten, is gericht 
tegen dc volgende bepalingen der algemeene voorschriften: 

a. dat de aanneming niet vervalt door het overlijden van 
den aannemer, maar de Minister de bevoegdheid heeft om het 
werk te doen voltooien hetzij door één of beide borgen. S 456; 

b. dat de borgen aansprakelijk blijven ook bij den dood des 
aannemers en zij afstand moeten doen van alle voorrechten 
van schuldsplitsing en van uitwinning, | 438; 

c. dat eventueele kortingen toegepast worden, enkel tenge
volge van het voorvallen der zaak of het verschijnen van den 
bepaalden dag, zonder dat noodig zij een inverzuimstclling bij 
deurwaarders-exploot § 452; 

d. dat bij het laten liggen van het werk door den aanne
mer, een schriftelijke aanmaning aan dc borgen, om het werk 
op zich te nemen en de verschijning van den daarbij gestelden 
termijn, voldoende is, om een Minister de bevoegdheid te ge
ven het werk in het openbaar of ondershands aan te besteden 
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of in daggeld te doen uitvoeren. Ook in dat geval is dus een 
inverzuimstelling bij deurwaarders-exploot niet noodig, § 4 5 7 . 

De grief is deze: De wet schrijft voor, dat huur van werk 
ophoudt door den dood des aannemers: dat de borg niet tot 
betaling gehouden is, dan wanneer dc goederen van den schul
denaar vooraf zijn uitgewonnen; dat een der borgen kan vor
deren schuldsplitsing en dat een inverzuimstelling geschiedt 
bij bevel of andere soortgelijke akte; onjuist is het, dat de uit
voerende macht met één pennesteek die rechten verkort. 

Onzes inziens is de klacht ongegrond. Daargelaten nog, dat 
de wet verondersteld heeft, dat van het voorrecht van uitwin
ning en schuldsplitsing wordt afstand gedaan, dat over de 
vraag, of onder »soortgelijke acte" in artikel 1 2 7 4 Burgerlijk 
Wetboek niet ook te verstaan is een brief, de meeningen zeer 
verdeeld zijn, welk bezwaar kan het toch opleveren, dat de 
Minister evenals zoo vaak een particulier doet, afwijkt van 
sommige bepalingen der wet. zich ontslaat van het vervullen 
van eenige formaliteiten, waarbij aannemer noch borgen het 
minste belang hebben, en vordert, dat de borgen afstand doen 
van alle exceptidn? De wet schrijft voor, hoe gehandeld moet 
worden, wanneer partijen omtrent een of ander punt niets zijn 
overeengekomen ; vrijwillig bepalingen te maken , waarbij van 
de algemeene wet wordt afgeweken en waardoor wellicht om
slachtige formaliteiten vermeden worden, kan toch geen ver
krachting of verkorting van rechten zijn. Met het oog op de 
onderwerpelijke afwijkingen zouden wij liever spreken van een 
vereenvoudiging in de uitoefening van het recht, want of 
b. v. aannemer of borgen aangemaand worden bij brief of bij 
exploot, wat doet dit ertoe? Hoofdzaak is, dat zij aangemaand 
worden. 

Het bezwaar, dat dc aanneming niet vervalt door het over
lijden des aannemers, is niet van fonneelen aard. De afwijking 
van de algemeene wet, wij voerden het reeds aan, kan onzes 
inziens niet als een grief worden aangemerkt. Maar in de 
meeste gevallen zal dit voorschrift naar onze meening in het 
belang der erfgenamen zijn. In het algemeen mag aangeno
men worden, dat een aannemer zijn aannemingssom zóó heeft 
gesteld, dat de uitvoering van het werk een behoorlijke winst 
voor hem oplevert. Die winst zal bij het ophouden der aan
neming door des aannemers dood den erfgenamen veelal ont
vallen; taxatie van een werk, dat voor de helft gereed is , 
levert groote bezwaren op; schatting der in gereedheid ge
brachte bouwstoffen zal gewoonlijk meer in het nadeel dan in 
het voordeel der erfgenamen wezen en meestentijds zal eerst 
in de laatste termijnen de winst gelegen zijn. 

Nu kan het zijn, dat het nakomen der aanneming voor de 
erfgenamen groote bezwaren oplevert; door het nemen van 
gepaste maatregelen zullen zij deze moeten en kunnen over
winnen. Bovendien veroorzaakt het overlijden van iemand, 
met wien nog vele verbintenissen loopen, gewoonlijk groote 
moeilijkheden; die verbintenissen uit dien hoofde tc verbre
ken, gaat toch niet aan en zou voor de andere partij te be
zwarend kunnen worden. 

Het sub 5 genoemde bezwaar heeft betrekking op het voor
schrift, vervat in $ 3 3 1 A . V . , dat alle bouwstoffen moeten zijn 
van de beste in hare soort. 

Wij erkennen, dat die bepaling voor den aannemer zeer las
tig kan zijn, wanneer de met het toezicht belaste personen om 
de geringste, soms zelfs ongegronde bemerking, de bouwstoffen 
afkeuren. 

Hiertegenover staat echter de groote moeilijkheid, wij dur
ven wel beweren onmogelijkheid, om ten aanzien van dit punt 
een ander voorschrift te geven, waardoor bovengenoemd be
zwaar voor den aannemer ondervangen en den aanbesteder 
voldoende waarborg gegeven wordt. De hoedanigheid van de 
materialen te doen afhangen van den aard van het werk is 
ook bedenkelijk; wij zouden dien maatstaf ten minste niet dur
ven aanbevelen. Onzes inziens moet het voorschrift ongewij
zigd blijven en de toepassing aan de practijk overgelaten wor
den, welke tot heden weinig van het geopperde bezwaar heeft 
doen gevoelen. Als het Rijk of de Gemeente aanbesteedt, heb
ben ook deze instellingen er belang b i j , dat de opzichter van 
het werk practisch oordeele en overwege of een gebrek in de 
bouwstoffen hinderlijk is voor het werk, cmdat anders bij vol
gende aanbestedingen met het oog op dien onpractischen op
zichter, hooger wordt ingeschreven aan anders het geval zou 
geweest zijn. 

Wij meenen te minder op wijziging der bepaling te moeten 
aandringen, omdat wi j , gelijk bij de behandeling van punt 4 
zal blijken, den aannemer het recht willen toekennen een ge
schil tusschen directie en hem aan de beslissing van arbiters 
te doen onderwerpen en dus de aannemer, die zich met het 
oordeel der directie over de bouwstoffen niet kan vereenigen, 
ook hierover een beslissing van arbiters kan vorderen. 

Met de overige bezwaren van adressanten kunnen wij ons 
beter vereenigen. Het eerst staan wij stil bij de aansprakelijk
heid van den aannemer voor schaden, ontstaan uit fouten of 
onvolledigheden in de plans, voorgeschreven materialen of ge
bruik daarvan, wanneer de plans niet door hemzelf zijn inge
leverd. 

Deze grief vindt haar grond in de bepaling van § 4 4 2 in ver

band met S 4 5 3 A . V . De eerste paragraaf schrijft voor, dat 
dadelijk na de gunning van het werk dit voor rekening en 
risico van den aannemer is. terwijl !j 4 5 3 bepaalt, dat de aan
nemer verplicht is het werk uit te voeren naar de bepalingen 
van het bestek en volgens de bevelen en aanwijzingen, die hem 
door de directie gegeven worden en te zorgen, dat daaraan 
ook door zijne onderhoorigen worde voldaan. 

Ook wij achten het niet billijk, dat als het werk moet uit
gevoerd worden volgens de bevelen en aanwijzing der directie, 
het risico toch op den aannemer rust; daardoor kan deze 
schade beloopen uitsluitend door het verplicht opvolgen harer 
bevelen. W i l men den aannemer niet ontheffen van het risico, 
men dwinge hem dan ook niet tot onvoorwaardelijke onder
werping aan de bevelen der directie; zoo j a , dan ontsla men 
hem tevens van elk risico. Schuld, nalatigheid, verzuim van 
de directie op hem te verhalen, die machteloos daartegen
over staat, komt ons niet verdedigbaar voor. 

Volgens ons verstrekte inlichtingen hebben de onderwerpelijke 
bepalingen, evenmin als die betreffende des aannemers ver
antwoordelijkheid voor schaden, toegebracht door oorzaken, 
die menschelijkerwijze niet in zijne hand liggen, bij aanne
mingen van den Staat ooit tot moeilijkheden aanleiding ge
geven. Hij aanbestedingen door Gemeenten is het gebruik 
maken van die aansprakelijkheid een uitzondering, doch par
ticulieren, die in de bestekken steeds naar de Algemeene 
Voorschriften verwijzen en zich daaraan letterlijk houden, 
passen de hierop betrekking hebbende bepalingen gewoonlijk 
toe. Nu zouden wij in overweging wenschen te geven te be
palen, dat voor den aannemer geen schade ontstaan zal uit 
fouten of onvolledigheden in de plans en hij niet aanspra
kelijk zal zijn voor schade, ontstaan tengevolge van bevelen 
en aanwijzing, door de directie hem gegeven in strijd met zijn 
advies of waarschuwing. 

In de tweede plaats wordt gewenscht, dat de aannemer 
ontheven worde van de verantwoordelijkheid voor schaden, 
toegebracht door oorzaken, die menschelijkerwijze niet in zijne 
hand liggen. 

Een alleszins billijke wensch, waarmede $ 4 4 6 A . V . echter 
in lijnrechten strijd is; bij nieuwe werken, zoo is aldaar be
paald, of gedeeltelijke herstelling van bestaande werken, 
komen al de schaden, daaraan tijdens de uitvoering ontstaan, 
ten laste van den aannemer, met uitzondering alleen van 
dijkvallen. 

Schade dus tengevolge van storm, oeverafschuiving of ijs
gang komen voor des aannemers rekening, ofschoon hij die 
oorzaken niet voorkomen kan. 

In de Algemeene Voorschriften voor de uitvoering en het 
onderhoud van werken onder beheer van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, vastgesteld in 1 8 6 6 , was des aannemers 
aansprakelijkheid in dit geval reeds zeer beperkt; | 4 4 5 toch 
schreef voor, dat de schade, toegebracht door oorzaken, die 
menschelijkerwijze niet in des aannemers hand liggen, slechts 
voor 1 4 0 gedeelte op hem verhaald mocht worden, een be
paling, welke om ons onbekende redenen in de latere Alge
meene Voorschriften niet meer voorkomt. 

Onzes inziens verdient het alleszins aanbeveling het voor
schrift van ij 4 4 6 , alinea 2 , A. V , zóó te wijzigen, dat de 
aannemer niet aansprakelijk gesteld worde voor schade, 
ontstaan tengevolge van omstandigheden, welke hij niet heeft 
kunnen voorzien of waarop hij niet behoefde te rekenen. 

Niet minder juist is de grief, ontleend aan het bepaalde in 
S 4 7 5 A - v - . volgens hetwelk omtrent elk verschil, betrekkelijk 
het werk, tusschen aanbesteder en aannemer aan de directie 
de uitlegging blijft, waarnaar de aannemer zich moet gedra
gen, behoudens nader beroep op den Minister. 

De eindbeslissing over een geschil berust dus bij een der 
partijen. Dit voorschrift is niet rechtvaardig tegenover de an
dere partij en vooral niet in casu, waar deze de aannemer is, 
wiens positie tegenover den aanbesteder reeds een afhankelijke 
is; het kan aanleiding geven tot groote willekeur; in elk ge
val doet het den aannemer de zekerheid missen, dat een mo
gelijk verschil volkomen onpartijdig beoordeeld en beslist zal 
worden. 

Wij zouden daarom het in het buitenland vrij algemeen aan
genomen stelsel van arbiters ook hiertelande wenschen in 
te voeren en voor te schrijven, dat eventueele verschillen on
derworpen worden aan de uitspraak van drie arbiters, van wie 
elk der partijen een kiest, terwijl de derde door die twee be
noemde arbiters gekozen wordt, onder bepaling evenwel, dat 
het geschil nimmer aanleiding zal mogen geven tot staking 
van of oponthoud in het werk, dat steeds overeenkomstig de 
opvatting der directie zal moeten voortgezet worden, zoodat het 
resultaat van een uitspraak van arbiters ten gunste van den 
aannemer zich oplost in een vergoeding der door onjuiste 
eischen of bevelen veroorzaakte schade. 

Van groot gewicht is het zesde punt, t. w. dat afgegaan 
worde van het wel niet absoluut, maar toch feitelijk bestaande 
recht van den laagsten inschrijver, om deswege het werk te 
verkrijgen. 

§ 4 3 6 A . V . legt de verplichting op het werk te gunnen aan 
hem, wiens inschrijving het meest aannemelijk voorkomt en 
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verplicht niet den minsten inschrijver te nemen. Gewoonlijk 
wordt dit echter wel gedaan. 

Gedurende de laatste jaren is het getal aannemers voor wer
ken, welke de Staat, Provincie of Gemeente aanbesteden, zeer 
uitgebreid tengevolge van gebrek aan werk bij particulieren, 
Die uitbreiding heeft een ernstige concurrentie in het leven 
geroepen, waardoor de inschrijvingen over het algemeen tot 
zulk een laag cijfer plaatsvinden, dat deskundigen schier met 
zekerheid kunnen verklaren, dat het werk den aannemer groote 
schade zal berokkenen. Meestentijds weet deze dit ook wel, 
doch hij ziet zich verplicht, öf om zijn werkvolk aan den arbeid 
te kunnen laten, öf om met nieuw geld zijne zaken , die slecht 
gaan, nog eenigen tijd staande te houden, de inschrijving zoo 
laag te stellen, dat hem het werk wordt opgedragen. Die toe
stand heeft tengevolge gehad, dat verschillende kundige en 
solide aannemers zich geen moeite getroosten om op een werk 
in te schrijven, wel wetende, dat hunne inschrijving niet de 
laagste zal zijn en hun het werk toch niet gegund zal worden. 
Ontegenzeglijk is hierdoor het aantal minder solide aanne
mers vermeerderd. 

Toch geeft die omstandigheid o. i. geen aanleiding om af te 
wijken van de gewoonte, om bij openbare aanbestedingen de 
aanneming in den regel aan den laagsten inschrijver te gunnen. 
Onzes inziens is het hoogst moeilijk anders te handelen. 
Voor den aanbesteder is het niet wel mogelijk te beoordeelen of 
de inschrijving werkelijk te laag is; een ander werk, dat de 
aannemer onderhanden heeft, stelt deze b. v. in de gelegenheid 
voor een laag cijfer in te schrijven; wij denken b. v. aan het 
ophoogen van een terrein en het uitdiepen van een kanaal, 
in welk geval natuurlijk de aannemer van het eene werk de in-
schi ijvingssom voor het andere lager kan stellen dan een collega. 

Intusschen meenen wij, dat het eischen eener cautie van 
den aannemer van 10 pCt. over de aannemingssom, welk 
stelsel in Duitschland en België van kracht is en aldaar gunstig 
werkt, in vele gevallen ernstige aanbeveling verdient. In het 
stellen der cautie is eenige waarborg gelegen voor de soli
diteit van den aannemer, welke voor den aanbesteder toch 
ook ver van onverschillig is. Dikwerf blijkt het, dat op de 
borgen evenmin als op den aannemer eenig verhaal is, zoodat 
de aanbesteder, voert de aannemer het werk niet geheel uit , 
een belanrijk verlies lijdt. Wij zouden die cautie echter niet 
in de plaats der borgstelling willen doen treden, maar daar
naast eischen. Bij sterfgeval van den aannemer of bij het 
laten liggen van het werk door dezen, kan het van groot 
belang wezen, dat er borgen zijn om het werk voort te zetten. 
Bovendien zou, werd alleen het stellen eener cautie gevorderd, 
bij verlies op het werk de aannemer die cautie desnoods 

Srijsgeven en het werk niet voortzetten, een gevaar, dat niet 
reigt bij aanneming van werken voor de uitvoering waarvan 

belangrijk materieel gevorderd wordt, doch in welk geval 
juist de cautiestelling minder noodzakelijk zal wezen, omdat 
dan in het materieel voldoende waarborg aanwezig is. 

Naar onze meening zal het cautiestelsel in vele gevallen zeer 
nuttig werken en aan de thans geopperde bezwaren grooten-
deels tegemoet komen. 

Eindelijk het laatste punt: de inhoud der bestekken. 
In verband met de uitvoerigheid der bestekken wordt dikwerf 

eenige studie vereischt om de aannemingssom te bepalen; 
veelal echter is de tijd, den aannemer gelaten voor het maken 
zijner berekeningen, daarvoor te kort. Wij zouden het daarom 
hoogst gewenscht achten te bepalen, dat de bestekken van 
Uwer Excellentie's Departement vergezeld moeten gaan van een 
gedetailleerde begrooting, gelijk gebruikelijk is aan het Depar
tement van Oorlog, onder bepalingevenwel, dat de begrooting 
niet verbindend is voor den aanbesteder en den aannemer niet 
het recht geeft zich daarop te beroepen. Zij worde alleen 
beschouwd als een leiddraad bij de berekening, als een middel 
om het werk spoedig in zijn geheel te overzien. 

Wij zouden dit te meer wenschen, omdat wij vermoeden, 
dat dit een aanbeveling zal wezen voor particulieren omeven-
zoo te handelen. Het is niet te ontkennen, dat vele bestekken, 
voor particulieren opgemaakt, de sporen dragen niet met de 
vereischte zorg te zijn bewerkt en vele moeilijkheden en 
onaangenaamheden voorkomen zouden zijn, wanneer de ontwer
per van het bestek zich meer rekenschap van het werk gegeven 
en aldus den aannemer in de gelegenheid gesteld had het werk 
in zijn geheel te beoordeelen. 

Tevens komt het ons aanbevelenswaardig voor, zooveel mo
gelijk uitbreiding te geven aan het in vele bestekken aange
nomen beginsel van verbindende hoeveelheden zoowel voor den 
aanbesteder als voor den aannemer, met verrekening van meer 
of minder werk tegen een in de bestekken opgenomen een
heidsprijs, waarbij met ernst moet getracht worden die een
heidsprijzen zoo gedetailleerd en nauwkeurig mogelijk gelijk 
aan den werkelijken leveringsprijs te bepalen en niet van het 
eene bestek in het andere over te nemen, zonder te letten op 
soort, wijze van bewerking en omstandigheden. 

Deze wijze van aanbesteding vermindert het risico van den 
aannemer en vergemakkelijkt zeer de prijsberekening, terwijl 
bovendien minder geschillen over al of niet in de aanneming
som begrepen leveringen zullen ontstaan. 

Ten slotte zij het ons vergund met een kort woord te wijzen 
op het wenschelijke, de aannemers het hun verschuldigde op 
tijd en betrekkelijk spoedig te laten ontvangen. 

Dikwerf komt het, volgens onze inlichtingen, voor, dat de 
voldoening van een termijn vertraagd wordt en de aannemer 
geruimen tijd moet wachten op het voor hem zoo noodige geld. 
Dit moet vermeden worden, opdat de aannemer in zijne bere
kening geen som behoeft op te nemen voor mogelijke vertraging 
in de betaling. Wanneer de directie verklaart, dat de aan
nemer recht heeft op een termijn, dan moet het bedrag binnen 
vier weken ter zijner beschikking gesteld worden, en mochten 
de stukken soms niet formeel in orde zijn, dan worde den 
aannemer ten minste het grootste gedeelte, b. v. 7 5 pCt., in 
mindering voldaan. Voor den aannemer, die een kapitaal ge
stoken heeft in een werk en zijne berekeningen maakt in ver
band met de te ontvangen termijnen, is het hoogst schadelijk 
in het betalen van het hem verschuldigde teleurgesteld te 
worden uit hoofde van de een of andere vormquaestie. 

Aan het einde onzer beschouwingen gekomen, stellen wij er 
prijs op Uwe Excellentie mede te deelen, dat zij tevens terug
geven de zienswijze van al de door ons geraadpleegde deskun
digen, zoowel werkgevers als aannemers. Slechts op één punt 
bestond verschil van gevoelen, te weten: het voegen eener 
gedetailleerde begrooting achter het bestek. 

Wij vertrouwen, dat op grond van die eenstemmigheid, 
Uwe Excllentie deze beschouwingen in ernstige overweging zal 
willen nemen en de algemeene voorschriften, hierboven bedoeld, 
dienovereenkomstig wijzigen. 

G E D E N K T E E K E N OP H E T G R A F V A N WIJLEN 
D E N A R C H I T E C T H. P. V O G E L . 

Omtrent de beoordeeling van de ontwerpen, ingezon
den op de prijsvraag van een gedenkteeken op het 
graf van wijlen den architect H. P. Vogel, kan het vol
gende worden medegedeeld. Zooals bekend is, bestond 
de Jury uit de heeren J. Ph. Koelman, W. C. Metze-
laar, Jan Springer en G. J. Morre. 

De Jury, door het Bestuur der 's-Gravenhaagsche 
Afdeeling van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst uitgenoodigd, kwam op 4 Juni 1886 bijeen 
en haar werden ter beoordeeling in handen gesteld 32 
ontwerpen, onder de volgende motto's, als: 
N°. 1. Souviens-toi. 

Sancta Simplicitas. 
Pallas Athene. 
In Memoriam. 
Ter nagedachtenis. 

6. Sua Sponte. 
7. De kunst is lang, 

het leven kort. 
Remember. 
Architect. 
Luctor. 
A. O. 
Architect (in rand). 
In Honorem. 
Memento Mori. 
Luttare per Vincere. 

16. Eik en duinen. 
17. 

1. 
2. 
3-
4-
5-

8 . 
9 

10. 
11. 
12. 
13-
14. 
15 

N°. 18. Concours. 
19. Laatste Hulde. 
20 Simple. 
21. R. I. P. 
22. Ter vereering. 
23. A. T. B. (mono

gram). 
Hulde aan Vogel. 
De kunst beweent 

haar meester. 
Requiescat in pace. 

27. Uit Achting. 
28. R. I. P. (in rand). 
29. In memoriam (in 

rand). 
30. H. P. V. 
31. Pax. 
32. Een doodshoofd. 

24. 
25. 

26. 

Souvenir. 
Enkele ontwerpers leverden geen details op groote 

schaal, zooals in het programma gevraagd was; andere 
gaven bij hunne ontwerpen perspectief-teekeningen, of
schoon die niet verlangd werden. 

De Jury meende tegen het een noch het ander be
zwaar te moeten maken, aangezien de ontwerpen dui
delijk genoeg waren voorgesteld om ze grondig te kun
nen beoordeelen. Voorts werd hulde gebracht aan het 
teekenwerk, dat van vele ontwerpen zeer verdienstelijk 
mag worden genoemd. 

De Jury besloot het aantal ontwerpen te splitsen en 
de antwoorden, die om verschillende redenen minder 
geschikt werden geacht, ter zijde te leggen. 

Tengevolge daarvan werden vier stemmingen gehou
den, waarvan de uitslag was als volgt: 

Bij de i 8 t e stemming werden ter zijde gelegd de N". 



212 D E O P M E R K E R . 26 Juni 1886. 
26 Juni 1886. D E O P M E R K E R . 213 

18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 

, 12, 201, 23, 28 

6' 
2, 

10, 11 en 20. 
8, 9, 14 en 15. 

4. 5. 7. «3. 16. '7 
27, 29, 30 en 32. 

Bij de 2le stemming de N' 
en 31. 

Bij de 3||P stemming de N°". 
Bij de 4d' stemming de N 0 1 . 
Bleven over de N"». 1 en 3 
De Jury is van meening, dat de drie eerste stem

mingen de architectonische waarde der projecten ge
noegzaam doen uitkomen, met deze uitzondering, dat 
het project N". 19 hooger staat dan de andere nom
mers dier eerste splitsing, daar alleen het grondvlak 
niet overeenstemt met de bepalingen van het progamma. 

De laatste 7 ontwerpen, zijnde de N°'. 2, 8, 9, 
14, 15, 1 en 3, aangeduid bij vierde stemming, wor
den met een enkel woord nader besproken. Omtrent 
deze ontwerpen worden de volgende opmerkingen ge
maakt: 

N". 2 is verdienstelijk van opvatting en behoort 
naar de meening der Jury tot de meest oorspronke
lijke ontwerpen. De stabiliteit laat echter te wenschen 
over, en dat gevoel van gemis aan stevigheid wordt 
nog verhoogd door de weinige samenhang van het 
voorstuk met het achtergedeelte. Het doek ware be
ter door een inscriptieplaat te vervangen. 

N° 8. Waar aan het onderstuk niets dan lof kan 
worden toegekend , is het bovenste gedeelte gezocht 
en minder eigenaardig voor een grafmonument. De 
overgang van het pedestal op de zuil is zwak en die 
overgang te bedekken door griffioenen een minder ge
lukkig denkbeeld te noemen, te meer daar deze de on
rust van dat gedeelte nog verhoogen. 

N° 9. De algemeene hoofdvorm is goed. Het 
monument is echter te fijn van behandeling in détails 
en profielen, vooral als men de schaal, waarop het 
moet worden uitgevoerd, in aanmerking neemt. De 
begrooting blijkt te laag te zijn, vooral der artistieke 
détails; de vorm van het tusschenstuk met gebogen 
bovenvlak is constructief niet goed te keuren, een zwak
heid , die zich ook in den uitwendigen vorm doet ge
voelen en den esthetischen zin niet voldoet. 

N u . 14. Ware dit ontwerp bestemd geweest om 
uitgevoerd te worden op dubbele schaal, dan zou het 
waarschijnlijk een eerepalm hebben weggedragen; thans 
is die schaal een onoverkomelijk bezwaar. Een sarcop-
haag van 0.90 M. uitwendige grootte, en dus veel 
kleiner dan de vereischte afmeting, kan geen geluk
kig denkbeeld worden genoemd. 

N°. 15. Is te kostbaar voor uitvoering en voor dit 
geval te uitsluitend op beeldhouwkunstig gebied gedacht; 
het beeld, ofschoon overigens niet onverdienstelijk, zou 
in de werkelijkheid, om de afmeting, die verre beneden 
levensgrootte is, niet voldoen. 

N". 1. Dit ontwerp mag zoowel geheel, als in de 
onderdeden, uitnemend geslaagd genoemd worden. Toch 
is de vraag niet overbodig of de buste niet te groot 
is voor de daarvoor beschikbare plaats; de buste toch 
kan moeilijk op kleinere schaal dan levensgrootte 
worden aangebracht. 

N°. 3. Bevat veel verdienstelijks; slechts is het 
jammer, dat het kolomstuk met kapiteel enApollokop 
een minder gelukkig tusschengedeelte vormt, dat aan 
de waarde van het geheel afbreuk doet inplaats van 
die te verhoogen. 

Ten slotte stelt de Jury voor, aan de inzenders der 
ontwerpen N•». 1 en 3 getuigschriften uit te reiken, 
en, met het oog op de beschikbare som, N". 3 uit te 
voeren met de volgende wijzigingen, als: 

Het kolomstuk met kapiteel en Apollokop te doen 
vervallen; hiervoor in de plaats te stellen een kolom
basement van ± 20 a 25 centimeter totale hoogte 

en daarop de door den ontwerper aangegeven bekro
ning aan te brengen. De ornementbladeren, tegen dit 
basement aanleunend, uit te voeren in steen. 

Laten de kosten het toe, dan de voorkeur te geven 
aan een uitvoering in Comblanchienne-marmer. Het 
basement ruw, het overige gepolijst, de letters inge
sneden en verguld, de bekronende ster en de leeuwe
koppen in brons gegoten. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
— Het gemeentebestuur van Brussel opent een wed

strijd van verwarmingstoestellen door gas. Eene som 
van 10,000 franken wordt voor premiën beschikbaar 
gesteld , als: 6000 franken voor het bekroonde toestel 
ten behoeve van verwarming van lokalen; 3000 fr. 
kookkachel; 1000 fr. gastoestel voor huishoudelijk ge
bruik tot verwarming van water enz. De inzendingen 
worden gewacht vóór 1 October e. k. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'SGRAVENHAGE. De Jury voor de vaktentoonstelling van 

»Arti et Industriae" bestaat uit: Groep I (beeldhouwerk in 
hout en steen), de heeren J. Ph. Koelman alhier, Bart van 
Hove te Amsterdam; F. H. te l'oel, E. A. F. Bourgonjon en 
J. G. Eisen, de drie laatstgenoemden werkende leden der Ver
eeniging »Arti". Groep II (Smeed- cn gietwerk in ijzer, koper 
en brons), jhr. mr. V. de Stuers, J. G. Vincent, te Schiedam, 
E. von Saher. tc Haarlem, J. F. L. Frowein en J. C. van 
Wijk, de beide laatsten werkende leden van »Arti"; groep III 
(Decoratie) de heeren A. lc Comte te Delft, Joh. Stortenbeker 
alhier, prof. G. Sturm te Amsterdam, E. von Saher te Haar
lem, N . Nooijen alhier, werkend lid van l A r t i " j groep IV 
(Schrijnwerk) de heeren jhr. mr. V. de Stuers, H . P. Mutters 
Sr. en K. B. Stutterheim Sr., de beide laatsten werkende leden 
van nArti". 

AMSTERDAM. Een ingezeten der hoofdstad heeft, ter herin
nering aan eene heuglijke gebeurtenis in zijnen familiekring, 
dezer dagen een gunstig gelegen terrein aan den Uilenburg
wal, groot ongeveer 1550 vierltante meter, aangekocht, met 
het doel eene bewaarschool met bewaarplaatsen (cröches) en 
speeltuin voor 250 kinderen te doen verrijzen, ingericht naar 
de eischen der hedendaagsche gezondheidsleer. 

De stichter geeft tevens het kapitaal, benoodigd om uit de 
opbrengst het beheer naar de voorschriften van den Israêlie-
tischen ritus en de leiding der inrichting in de toekomst vol
ledig te verzekeren. De bewaarschool zal den naam van de 
moeder en van de echtgenoote des stichters dragen. 

ROTTERDAM . Het Bestuur van de Vereeniging B o u w k u n s t 
en V r i e n d s c h a p heeft zich meteen uitvoerig adres tot den 
Gemeenteraad gewend en daarbij gewezen op de veranderingen, 
die zijns inziens moeten gebracht worden in het ontwerp der ver
ordening op het bouwen, dezer dagen door B. en W. aangeboden. 
In dit adres geven vele meer of minder ingrijpende bepalingen aan
leiding tot bedenkingen, maar het hoofdbezwaar ligt in de bepa
ling, waarbij aan B. en W. het recht gegeven wordt om getimmer
ten, enz. te doen opruimen, als voor het daarstellen daarvan 
geene vergunning tot wederopzegging gegeven is. Zeer terecht 
wordt er in het adres op gewezen, dat uit den aard der zaak 
de opruiming kan worden bevolen van alles, waarvoor ver
gunning verleend is , maar het gaat niet aan dit te willen 
toepassen op lang bestaande gebouwen en getimmerten, waar
voor nimmer vergunning gevraagd of verkregen is. Is de 
opruiming noodig om den toestand te verbeteren, dan moet 
het particulier belang voor dat van het algemeen zwichten 
en kan de onteigeningswet worden toegepast. 

In het adres wordt verder eene gewijzigde tabel voor de 
dikten der muren voorgesteld, waarbij het aantal verdiepingen 
als uitgangspunt is genomen en waardoor, naar de meening 
van adressanten, een einde wordt gemaakt aan de minder 
aanbevelenswaardige practijken om de bepalingen der veror
dening te ontduiken. 

ARNHEM . De Gemeenteraad heeft eene gratificatie toegekend 
aan de adjunct-architecten J. P. Roozendaal en P. E. Ri jk , 
die tijdens dc vacature de werkzaamheden van den Directeur 
der Gemeentewerken hebben verricht. Aan eerstgenoemde, 
die meer bepaald als chef optrad, werd / 400 en aan den 
heer Rijk ƒ200 toegelegd. 

— In dezelfde zitting, den 19*'° dezer gehouden, werd in 
beginsel besloten het gebouw Musis Sacrum met daarbij behoo-
rend open terrein niet meer te verpachten, maar gegadigden op 
te roepen om dit in dc openbare wandeling gelegen stuk grond 
voor een tijdvak van vijftig jaren in erfpacht te nemen onder 
verplichting het bestaande gebouw vóór 1 Mei 1S88 te vervan
gen door eene geheel nieuwe inrichting, meer beantwoordende 
aan de eischen van den tijd cn volgens plans, die aan de goed
keuring van den Raad onderworpen zijn. 

V E R V O L G D E R B E R I C H T E N . 
' S - G R A V E X H A G E . Eene tweede coöpe

ratieve bouwvereeniging is hierter-
stede tot stand gekomen onder den 
naam van 's-Grai'cnhaagsche Coöpe
ratieve Bowewereeniging Vooruit II. 
Zij stelt zich ten doel huizen te bou
wen op een terrein, gelegen aan den 
toegangsweg tot de gemeente-gasfa
briek. 

AMSTERDAM . Men leest in het vakblad 
De Horlogemaker: 

»Oat wij onzen ouden roem betreffende 
het vervaardigen van torcnspeeluurwcrkcn 
nog niet verloren hebben, blijkt uit het
geen ons gemeld wordt, dat nl. onze be
roemde stads- en torenuurwerkmaker, de 
heer I. H . Addicks, te Amsterdam, vóór 
eenige weken naar Stokholm ontboden 
werd, om verslag uit te brengen en kosten 
op te geven van een aldaar te plaatsen 
nieuw torenspceluurw erk. Thans verne
men wij, dat genoemde heer aannemer 
van het werk is geworden voor de som 
van 20,000 gulden." 

DELFT. De firma Joost Thooft en La-
bouchcre heeft twee stukken vervaardigd, 
elk breed 1.C0 M. , hoog 2.40 M. , uitmun
tende door keurige uitvoering en voorstel
lende figuren naar Frans Hals, met een 
ornement-rand ontworpen door den heer 
A . Lecomte en geschilderd door den heer 
L . Senf. Het eigenaardige is, dat dc kleur 
der tegels geheel nieuw en niet meer be
hoeft achter te staan bij de kleur van 
't oud Dclftsch aardewerk. Het zijn de 
grootste blauwe stukken tot heden ver
vaardigd, opmerkelijk om 't procédé en om 
de afmeting. Beide stukken zijn besteld 
door en het eigendom van de firma J. A . 
Tognacca en F . Cossa, Kalverstraat te 
Amsterdam. 

GOUDA. Het Gemeentebestuur heeft 
den Raad voorgesteld eene gasfabriek 
van gemeentewege op te richten en 
te exploiteeren en in verband daar
mede pogingen in het werk te stel
len om de bestaande fabriek en de 
buisleiding over te nemen. Dit voor
stel werd gedaan naar aanleiding van 
het rapport, te dier zake uitgebracht 
door de heeren D. van der Horst 
en S. Kenens, directeuren der gas
fabrieken te Leiden en te Alkmaar 

SMEEK . In de laatstgehouden raadsver
gadering werd besloten met I Januari 1887 
den prijs van het gas van 8 op 7 cent per 
stère te brengen en de verbruikers vrij te 
stellen van het betalen van meterhuur. 

— Aflevering 6 van De Natuur (uit
gave van J. G. Broese, te Utrecht) bevat: 

De telegrafische verbinding van loopende 
treinen met de stations (met fig.). — De 
praecessie van het nacht-eveningspunt 
(met fig.). — Natuur- en werktuigkundig 
allerlei. — De hevelpomp. — De universeele 
pomp. — Het horloge zonder wijzers. — Een 
nieuwe roeibank. — Het ei van Columbus 
(met fig.). — Onze voeding.—De eerste lo
comotief in Costa-Rica (niet fig.). — Merk
waardigheden in Amerika. Naar brieven 
van A . Tissandier (metfig.). — V a n Iirohl 
naar Maria-I.aach (met fig.). — Sterren
kundige opgaven. 

A D V E R T E N T I E N . 
Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 13'° Juli 1886. des na
middags ten 2 ure. aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de .Moreelse I.aan te Uteeelit, 
van: 

Bestek N°. 44:1. 
Het verrichten van eenige her

stellingen aan gebouwen en 
kunstwerken behoorende tot 
den spoorweg van Leeuwarden 
naar Sneek. 

Raming ƒ 3675. 
De besteding geschiedt volgens J 3'.) van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 24""' Juni 188B 

ter lezing aan het Centraalbureau bjj de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
HeerSectie-Ingenieur L . J . DE SONNAVILLE 
te Groningen, en is op franco aanvraag aan ge
noemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 6*" .luli 1SS6, te beginnen te Jel-
Inm-lioxum ten S.ló uren, verder te Mautgnm 
ten 9*46 uren enz. 

Utrecht, den 22 , , , n Juni 188fi. 

Ministerie van Justitie. 
O P E N Ï A R E A A N B E S T E D I N G . 

Op Maandag 12 Juli 1886 des namiddags ten 
2 ure, zal in een der lokalen van het De
partementsgebouw van Justitie te 's.flraven-
hage, op het Plein in het Openbaar worden 
aanbesteed: 

Het verbouwen van de Cellulaire 
gevangenis te Gorinchem tot 
strafgevangenis voor vrouwen 
en het verrichten van eenige 
onderhoudswerken aan dal ge
bouw, in twee perceelen. 

Raming 
1' Perceel / 6600. 
2 Perceel f 1420. 

Het bestek ligt ter lezing en de teekenin
gen zijn ter inzage in het Departementsge
bouw voornoemd en in de Cellulaire gevan
genis te Gorinchem, die van af 2 Juli dage-
ljjks van s uur v.m. tot li uur n.m. voor 
gegadigden te bezichtigen is. 

Het bestek met de teekeningen zijn ver
krijgbaar op Jranro aanvrage tegen betaling 
van ƒ 0.65 bjj de 9BBR0EDEB8 V A N C L E E F , 
Boekhandelaars, Spui 2S« te 's-Gracenhage. 

Inlichtingen zijn te bekomen aan het bu
reau van den Ingenieur-Architect voor de 
gevangenissen en reehtsgebouweii te 's-Gra
venhage en bjj den Hoofdopzichter voor het 
Departement 'van Justitie li. J.. V. l i . GOES 
te Rotterdam. Aanwjjzing in het gebouw 
Zaterdag 2 Juli en Zaterdag 10 Jul i van 
11 tot 2 ure. 

'# Gravenhage, 2'i Juni !*.Mi. 
lie Minister ran Justitie, 

Voor den Minister, 
lie Secretaris-Generaal, 

P. J . V A X KEI.IMA. 

BECKER & .HÏMMXWL - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A * 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailieerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 

U I J 

Openbare Besteding. 
PIJ K G R \ A F K,N HOOGHEEMRADEN 

V A N HI.IM.A.Ml zullen op Woensdag den 
V" Juli 1886, des middags ten 12 ure, in 
het Genieenlandshuis te Leiden, bjj enkele 
inschjjving, BESTEOEN: 

Het maken van eene vaste ijze
ren Brug nabij W a r m o n d over 
het Oegstgeester Kanaal, lang 
ongeveer 45 M. , in plaats van de 
bestaande Leebrug. 

Het Bestek met teekening wordt op 
franco aanvrage bjj de Secretarie van Rijn
land te loeiden toegezonden tegen betaling 
van 25 Cents. 

De inschrijvingsbiljetten zullen vóór 11 
uren van den Hestedingsdag in de bus in 
het Genieenlandshuis gestoken moeten zjjn, of 
vóór dien tjjd Jranro bezorgd aan het adres 
van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijn
land te leiden. 

Nadere inlichting is te verkrijgen bjj den 
Ingenieur van Rijnland tc Leo/en. 

Ilijkgraaf cn lloogheenteadeu 
voornoemd, 

DE CI.FKCQ. llijki/raaf 
EGBERT DE VRIES, Secretarie. 

Leiden, 2ii Juni 1SSI5. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemen van Vorwarmiag 
en Ventilatie, Gas- en Waterleidin

gen, Bouwmaterialen enz. 
BEKROOND met Gouden. Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV". tSHO, 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare geitouwen, ge

stichten, voonlna/.cii, vilLa'l, kantoren, enz. 
Projecten e» lie^-rootiniren worden kostclo 

geleverd 
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Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

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

T E 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

T R A D E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 
VAN 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphallwegen en dito Dorsrhvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's. 

Brug- en Dakbedekkingen, Reton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der Fabriek, beltweg 3, Amsterdam, ot' bjj den Heci 
H. G. KNOOPS O.Oz.v. Beekstraat F. «2, te Amlem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H 

De Portland-Cementfabriek van 
D Y C K E R H O F F & S Ö H N E * 

te Amöiieburg by Ricbrirh a/d. liijii 
levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naar 

GOUDEN den eisch der werkzaamheden langzaam- ot' snelbindeiid, QUSSELDORF 
Staats-Medaille. "Jet garantie voor de grootste vastheid en 1880. 

deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der fabriek: 100,000 vaten per jaar. 

Magazjjnhouders in de voornaamste steden. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio
nalen 

wedstrijd 
le Arnhem, 

1879. 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 
1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 

a M. 1879. 

Diploma A: 
Eerste prijs 
voor uit
muntend 
fabrikaat. 

Kassei 
1870. 

Door P. GOUDA QUINT te Arnhem, is eene nieuwe intcekcning opengesteld op 

GESCHIEDENIS V A N L E B O U W S T I J L E N 
in de Hoofdtijdperken der Architectuur, door E U G E N 
G U G E L , Hoogleei-aar voor de Bouwkunst aan de Poly
technische School te Delft. Met 831 in den tekst gedrukte 
figuren en 0 staalgravuren. Tweede, veel vermeerderde 
en bijgewerkte druk. 

De uitgever heeft, nu dit werk voltooid is, geineend aan velen dienst te bewijzen 
door eene nieuwe intcckcniiig te openen 

Deze nieuwe uitgave zal in 12 maandeljjksche afleveringen a ƒ2 .— het licht zien. 
Voor hen, die het geheele werk liever in ééns ontvangen, is het mede terstond com

pleet verkrjjgbaar en wel. naar verkiezing: 
ingenaaid in 2 doelen voor ƒ 2 J. 
gebonden in half marokko prachtband, bovensnede verguld, in' koker .' » » li.'M 
De prachtband afzonderlijk , , 2.25 
Eene proef-aflevering is bii alle Boekhandelaren gratis verkrijgbaar.' 

Koninklijke Nederlandsche 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag den 15 Juli 1886, des namid

dags ten 2 ure, zal, ten kantore der Maat
schappij te Apeldoorn, worden aanbesteed: 

B e s t e k IN», i e . 
Het maken van de aardebaan, de 

kunst- en andere werken voor 
den Locaalspoorweg Apeldoorn-
Hattem. 

(Bedrag der begrooting /101400.) 
De besteding geschiedt bjj enkele inschrjj

ving, volgens | 94 van het bestek. 
Het bestek en de teekeningen liggen ter 

inzage ten kantore der .Maatschappij te Apel
doorn en zijn aldaar tegen betaling van / 5. — 
per stel, van Woensdag 23 Juni ISSfi af, 
te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Hoofdingenieur-Directeur K. H. VAN B R E -
DERODE en den Heer Sectie-Ingenieur C. A. 
BESIER, beiden te Apeldoorn. 

Aanwjjzing op bet terrein zal worden ge
daan op Donderdag den $""" Juli 1SS0 des 
voormiddags ten 10 uur, aanvangende te 
Apeldoorn. 

Bijeenkomst van gegadigden aan het lokaal 
der Maatschappij te Apeldoorn des voormid
dags ten 9 uur. 

lie Commissie van Heiteer. 

H.& J. SU Y VER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS i\ WERKTUIGEN. 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E E E - L I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. 
D E L U S T & C i e . 

Rotterdam. 
P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 

V I L L E R O Y & B O C H , 
BOCH FRÈRES. 

M I N T O K H O L L I X S & Cie. 
Trottoir-IJzersteon en Ccmenttogols. 

Groote voorraden. 

PIIOTOLITIIOullPIIlE, PHOTOZIMOGRAPDIB 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Pliotslithegraphie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'holczinc*-
irrsipliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
sjjnc sicrecii)pe-inriciiiiiiR voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden opfrui eo aanvragegratistoegezonden. 

O-. J . T H I E M R 
DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 

niet tropische producten; 
Rullende en Kxpaiiseereiiile Steeiioveiikappen, 

GEBOUWEN ui Scherphoek u UIT andere bouoijun, 
irbtel in ijzer of ijzer mei hout -i steen. 

VAN DER LINDEN & C"., ie Dordrecht, 
Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-

kleeding en dakbedekking pasklaar. 
GaHunUeerlnc op Loon. 

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

D h o t o l i t h v (i .1. T I I I P Ï I K ' . A r n h M i i 
B i O P M E R K E R «*Sl1 v a n 1 8 8 8 
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A.WV. 
Redacteur-Uitgever F. \V. V A X G E N D T JGz. | A B O N N E M E N T / 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en adverlcnticn: vooi -uitbetaling en franco toezending van <lit bedrag. Voor het buitenland 
Bureau van De Opmerker, IJriekoningenstraat 2S, Arnhem. f 7.50 en Nederlandsch-IndiCƒ 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

Bureau der Redactie van Arduleftitra el Amicitia J A N SI'RI X G E R , A I i Y E R T E N T T E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en IO 
C . B. P O S T H U M U S M E Y J E S en A . \V. W E I S S M A N ' . -cent voor een hewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den lieer AKZOMIF.K1.IJKF. NOMMK.RS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
C . B. POSTHUMUS M K V J K S , Kerkstraat 170 te Amsterdam en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 

en al, wat dc Administratie van het Genootschap betreft, aan den l ieer Arnhem en bij den Hoofd-Correspondcnt J o n . G. STF.MI.ER CZN . , Boek-
T l t . (!. STRENGERS , Oosterdoksluis, te Amsterdam. handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A X H E T GENOOTSCHAP. 

i". Op de prijsvraag, door het Genootschap uitge
schreven: „Een ontwerp van een Café-restaurant" zijn 
9 antwoorden ingekomen, onder de navolgende motto's: 
X; Labor improbus omnia vineit; Studie; Cafi; La 
Concurrence; Luctor et Emcntor ; Prosit; Vrotnvenver-
driet en Cafi-rcstanrant. De ontwerpen zijn in het 
Genootschapslokaal tentoongesteld. 

2°. Het verslag der werkzaamheden van het Ge
nootschap over het jaar 1885 zal den Leden in den 
loop der week worden toegezonden. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Sccretaris, 

Th. G. Strengers. 

(A.etA.) BIJ D E PLAAT. 
De op bijgaande plaat voorgestelde gevelteekening 

was een antwoord op de prijsvraag voor een gevel van 
een heerenhuis, uitgeschreven door de V e r e e n i g i n g 
tot Bevorder ing der Bouwkunst te Gronin
gen. Zij is vervaardigd door den heer P. M. A. Huur
man, te 's-Hage. 

(A. et A.) A N D R E A MANTEGNA. 
Andrea Mantegna, de kunstenaar die zoo grooten 

invloed heeft uitgeoefend op de Italiaansche kunst der 
XVI r i e eeuw, werd geboren in de nabijheid van Padua 
in het jaar 1431. Zijn vader, Biagio, was volgens 
Vasari, een eenvoudig landbouwer, zoodat Andrea in 
zijn jeugd het vee hoedde. 

Te Padua leefde destijds een schilder, Francesco 
Squarcione, die hoewel zelf geen groot kunstenaar, 
toch de grondlegger was van een nieuwe school, daar 
hij op zijn reizen door Zuid-Italië en Griekenland vele 
antieke fragmenten verzameld had, die hij door zijn 
leerlingen, naar zijn eigen getuigenis niet minder dan 
honderd-zeven-en-dertig in getal, liet kopiëeren. 

Reeds in 1441 bemerkte Squarcione het talent van 
den jongen Mantegna en nam hem als zijn leerling aan. 
Als zeventienjarig jongeling schilderde Andrea reeds 
een altaarstuk, dat de algemeene bewondering wekte, 
doch thans verloren is gegaan. Het oudste schil
derstuk van Mantegna, dat bewaard gebleven is, 

wordt gevonden in San-Antonio, en bestaat in een 
fresco boven een portaal; het is echter te zeer be
schadigd , om een juist oordeel toe te laten. Het 
draagt het jaartal 1452. 

In de kerk der Eremitani, waarvan een kapel door 
Squarcione en zijn leerlingen beschilderd werd, is het 
werk van Mantegna duidelijk te herkennen , daar het 
beter van compositie cn minder stijf van vorm is, dan 
dat van dc anderen. Ook trekt het de aandacht, hoe 
Mantegna reeds spoedig de wetten der perspectief, een 
wetenschap, die toen zeer populair was, op zijn com
positie toepaste. Meesterlijk is in dit opzicht de Ro-
meinsche triomfboog van het fresco, dat Sint-Jacob, 
een blinde genezende, voorstelt. 

Mantegna's werk werd zoozeer bewonderd, dat 
Squarcione ijverzuchtig werd en allerlei bemerkingen 
op Andrea's werk begon tc maken. Ook was hij zeer 
ontstemd, dat zijn leerling tevens de lessen volgde 
van den beroemden Venetiaanschen schilder Jacopo 
Bellini, die tijdelijk te Padua vertoefde. Mantegna 
stoorde zich echter niet aan Squarcione's bemerkingen, 
en werd zoozeer met Bellini bevriend , dat hij 's mees
ters dochter Niccolosia tot echtgenoote verkreeg. 

In 1458 waren de fresco's der Eremitani gereed, 
en in de jaren, op die voltooiing volgende, maakte 
Mantegna in gezelschap van vele geleerden van Padua, 
verscheidene reizen in de omgeving der stad, tot het 
bestudeeren der antieke fragmenten, die daar nog in 
groot aantal werden aangetroffen. Hij teekende alles 
wat hij vond met de meeste nauwkeurigheid en ver
zamelde dus een schat van motieven, waarvan hij in 
zijn latere werken een dankbaar gebruik maakte 

De roem van Andrea was weldra doorgedrongen 
tot Mantua, waar de kunstlievende Ludovico Gonzaga 
den schepter voerde. Reeds in 1456 had deze vorst 
Mantegna de schitterendste aanbiedingen gedaan, doch 
de schilder had zich niet laten overhalen. Toen Lu
dovico bleef aandringen, zeide Mantegna, dat hij een 
altaarstuk, hem door den abt van San-Zeno besteld, 
onderhanden had, en dus niet kon komen. Ludovico 
verzocht toen de abt, hem Mantegna te zenden, daar 
deze het altaarstuk evengoed te Mantua als te Padua 
kon voltooien, doch de abt was hem te slim af en 
liet Mantegna niet gaan voor zijn werk voltooid was. 
Dit altaarstuk, een Madonna met heiligen, is thans 
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nog in de kerk van San-Zeno te Verona aanwezig, 
en behoort tot Mantegna's beste stukken. 

Toen Mantegna in dienst van Gonzaga gekomen 
was , werd hem allereerst het versieren van het buiten
verblijf te Gaüto opgedragen ; de fresco's, die hij hier 
schilderde, zijn echter niet bewaard gebleven. 

In 1466 bezocht Mantegna Florence, waar hij de 
gast was van den abt van Eiesole en met groote eer 
ontvangen werd. 

Te Mantua teruggekeerd , werd hem de beschilde
ring van een vertrek in het vorstelijk paleis opgedra
gen ; dit vertrek is thans onder den naam van Camera 
degli Sposi bekend. De fresco's zijn zeer beschadigd , 
sommige zelfs geheel verdwenen. 

Op den oostelijken wand ziet men Ludovico en zijne 
vrouw, in rijk gewaad gedoscht en door hun kroost 
omgeven; de kunstenaar heeft blijkbaar deze portretten 
niet geflatteerd. Om deze groep zijn hovelingen, dwer
gen , honden, kortom alles, wat destijds tot de omge
ving van een vorst behoorde , aangebracht. Welk een 
rol de dwergen in dien tijd speelden, blijkt uit het 
feit, dat Ludovico voor hen een afzonderlijk paleis, 
geheel in verhouding tot hun grootte, had doen bouwen. 

Op den wand daartegenover ziet men den vorst, die 
zijn gasten verwelkomt, en boven de deur zeven ge
vleugelde kinderfiguren, die zeer fraai zijn en wier 
losheid een groot contrast vormt met de stijve figuren 
van tie vorsten en hovelingen. 

Het schoonste schilderwerk in de Camera degli 
Sposi vindt men echter in de fresco's van het gewelf. 
Hier heeft Mantegna voor het eerst de perspectief te 
hulp geroepen, om den toeschouwer in den waan te 
brengen, alsof hij door een openingsmet een balustrade 
omgeven, in de vrije lucht keek. 

In later tijd is dit effect dikwijls nagebootst. Man
tegna deed allerlei figuren over de balustrade kijken, 
die zoo meesterlijk verkort waren, dat de illusie van 
de werkelijkheid bereikt werd. Twee vrouwen, een 
meisje met rijk hoofdtooisel, een pauw, gevleugelde 
kinderfiguren , dit alles was meesterlijk op de balustrade 
geschilderd. Deze zoldering wordt door Vasarie zeer 
geprezen en wekte de bewondering van alle tijdgenooten. 

In 1474 waren deze beschilderingen voltooid en 
daarna hield Mantegna zich met het vervaardigen van 
kleinere stukkeu bezig, totdat hij in 1485 het grootste 
werk van zijn leven, de triomftocht van Julius Caesar 
begon, die bestemd was voor het paleis van San Se
bastian te Mantua , tlat toen juist gebouwd werd. Ter
wijl de kunstenaar in 14S8 nog hiermede bezig was, 
werd hij, hoewel tegen zijn zin, naar Paus Innocentius 
VIII gezonden om een kapel in het Vaticaan te deco
reeren. Het beviel hem echter niet tc Rome, daar 
hij het niet met den Paus kon vinden en zijn taak 
hem niet toelachte. Hij dacht steeds aan zijn triomf
tocht, dien hij onvoltooid te Mantua had moeten ach
terlaten. Om den Paus te doen gevoelen , dat hij wel 
wat milder belooning mocht geven, schilderde Andrea 
naast de zeven figuren , die de zeven deugden moesten 
voorstellen, nog een achtste, en toen Zijne 1 ledigheid 
vroeg wat dit beteekentle, antwoordde hij , dat dit tie 
bescheidenheid was. De Paus begreep de toespeling 
wel, doch was niet uit het veld geslagen en antwoordde: 
„Die deugd behoort in goed gezelschap; plaats er dus 
het geduld nog naast." 

Was dus het verblijf te Rome voor Mantegna niet 
aangenaam, het was in zooverre nuttig voor hem , dat 
hij daar de toen nog nieuwe kunst van het graveeren 
leerde. Hoever Mantegna het in deze kunst bracht 
blijkt uit zijne gravures, waaronder die naar zijn triomf
tocht van Julius Caesar, de Muzen op den Parnassus 
en den strijd der zeegoden. 

Zijne gravures werden door Dürer en Holbein hoog 
geprezen en nagevolgd. Zelfs Rubens achtte het niet 
beneden zich ernaar te studeeren, cn onder de kunst
schatten, in Rembrandt's boedel aanwezig, komen de 
gravures van Mantegna voor. 

Toen Mantegna in 1490 te Mantua teruggekeerd 
was, nam hij onmiddellijk zijn triomftocht weer onder
handen, en voltooide dit reuzenwerk in 1492. Wij 
zien hier muzikanten, standaarddragers. zegewagens, 
offerdieren, olifanten, gevangenen, en eindelijk Ceaser 
zelf. Mantegna geeft hier blijk van veel kennis der 
oudheid, doch daar het werk op vele plaatsen door 
overschildering geleden heeft, is het moeielijk over de 
verdienste der uitvoering een oordeel te vellen 

In 1628 werden deze schilderijen verkocht aan Karei I 
van Engeland. Cromwell kocht ze voor £ 1000 uit 
zijn nalatenschap, en Karei II plaatste ze in Hampton 
Court, waar zij zich nog bevinden. 

Na zijn grootste werk schilderde Mantegna nog de 
zoogenaamde Madonna della Vittoria, die zich thans in 
het Louvre bevindt en vervaardigd werd ter herinne
ring aan de overwinning van Francesco Gonzaga bij 
Tornovo. Ook tie Madonna met Sint-Jan en Maria 
Magtlalena, in de National Gallery te Londen , dagtee-
kent uit Mantegna's laatste periode. Heide deze stukken 
behooren tot de fraaiste, door Mantegna vervaardigd. 

Mantegna stierf den 13* , ,u September 1506, nadat 
zijn laatste levensjaren verre van aangenaam waren 
geweest. Zijn zoon werd wegens een zwaar vergrijp 
met Mantua verbannen, en hij werd door zijn schuld-
eischers vervolgd. Zij maakten hem het leven zoo zuur, 
tlat hij zelfs van de antieke fragmenten, waaronder zich 
ook de bekende buste van Faustina, waaraan hij zeer 
gehecht was bevond, afstand moest doen. Ook de 
Gonzaga's, die hem tottlusverre steeds gesteund had
den , onttrokken zich. Toen Mantegna dood was , had
den zijn zoons nog veel werk met de schuldeischers, 
waarvan kardinaal Gonzaga, Bisschop van Mantua, 
de voornaamste was. 

Op Andrea's inboedel werd beslag gelegd, en o. a. 
ook een pas voltooid stuk, de triomf van Scipio, voor 
schuld verkocht. 

Mantegna werd in een kapel in San-Andrea begra
ven. Een bronzen buste door Sperandio, waar de 
schilder met een lauwerkrans is afgebeeld, siert zijn graf. 

D E V A K T E N T O O N S T E L L I N G 
VAN „ARTI ET INDUSTRIAE" TE 

'S-GRAVENHAGE. 
In n". 16, dato 17 Apr i l j . l . , is deze tentoonstelling 

in dit blad aangekondigd en werd daarbij haar doel en 
aanleg omschreven. Wij mogen dit dus bij den lezer 
als bekend veronderstellen. Het plan, toen ontwikkeld, 
is thans volvoerd; de tentoonstelling is er en verdient 
zeer een nadere bespreking. 

Wij stellen ons voor dit te doen naar aanleiding van 
hare hoofdindeeling en herinneren daarom aan de na
volgende groepen: 

l». Beeldhouwwerk in hout en steen; 
2C. Smeed- en gietwerk in ijzer, koper en brons; 
3C. Decoratie (a. Decoratief schilderwerk; b. Inleg

werk in hout, steen, enz.). 
4 e. Schrijnwerk; 
5 e . Ter opluistering ingezonden voorwerpen. 
Dienovereenkomstig is ook de catalogus ingericht, 

waarbij dient opgemerkt, tlat er onderscheid is gemaakt 
tusschen voorwerpen ter mededinging en voorwerpen, 
die expres hierbuiten gehouden zijn. De laatstgenoem
de zijn van de leden van A . en I. zelf. Zij vooral 
hebben zich dapper geweerd; dit getuigt reeds de wijze, 
waarop het geheel is aangelegd en gerangschikt. De 
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groote zaal der Haagsche Teekenacademie, die zich 
oogenschijnlijk minder goed voor het exposeeren leent 
van voorwerpen, waaronder uit den aard der zaak vele 
van beperkte en zelfs kleine afmetingen, is even prac-
tisch als smaakvol voor het doel ingericht; het ge
heel draagt wel degelijk den stempel eener Kunstnij-
vcrheids-tentoonstelling en lokt uit tot nadere kennis
neming. 

Doen wij dit door 't eerst de aandacht te vestigen 
op dc meest verdienstelijke en domineerende voorwer
pen , dan kunnen we met 't oog op de eerste groep 
N " . 1 gerust zijn cijfer laten. 

Laurent Philips te 's-Hage toch munt niet alleen uit 
door een groote maar ook door een schoone collectie 
marmeren schoorsteenmantels, dito jardiniere, pedestal 
en vaas, vooral uitmuntende door keurige bewerking. 
Mogen we hier een aanmerking maken, dan geven 
we in bedenking den voet van het pedestal hooger te 
maken en in zwart marmer niet die fijne Renaissance-
ornementatie toe te passen, die eigenlijk alleen in wit 
marmer tot haar recht kan komen; wij hebben voorts 
bedenking tegen de wijze, waarop de fries van een der 
schoorsteenmantels door half-bogen is ingedeeld; deze 
rusten op een lijst, die zich te zwak voonloetom hen 
zelfstandig te dragen. 

Een houten schoorsteenmantel leverde Straker te 
Arnhem, die niet gelukkig is. Een fraai model daar
entegen (van hout en gips) geeft ons de school voor 
Nuttige cn Beeldende Kunsten te Roermond, waarvan 
o. i . de gunstige totaal-indruk nog verhoogd zou 
worden, indien aan de kolomkapiteelen en het boven-
fries ook eenig ornement ware aangebracht. 

Ook een houten pedestal verdient bijzondere ver
melding, n.l. die, welke tot voetstuk dient voor de 
buste van een Walcherschcn boer; doch bij deze buste 
valt het oog juist op datgene, wat men bij pedestals 
steeds dient te vermijden, n.l. dat zij, zooals hier, 
door te rijke ornementatie meer de aandacht vragen 
voor zichzelf dan voor het voorwerp, waarvoor zij 
dienen en waaraan zij, ondanks hunne grootere afme
ting , steeds ondergeschikt behooren te zijn. 

Nog een vaas (van wit marmer) in barok-stijl en 
daarom minder naar onzen smaak, zond Teixeira de 
Mattos te Amsterdam in , tegelijk met de bustes van 
H H . M M . den Koning en de Koningin, die zeer ver
dienstelijk geboetseerd zijn. 

Dit laatste kan niet getuigd worden van de schetsen 
voor relief der heeren Te Poel & Stoltefus te 's-Hage. 
Wij stellen aan het relief andere eischen; hier schijnt 
de „ronde bosse", als 't meest geëigend, gezocht te 
zijn, terwijl wij meencn dat een relief-ornement steeds 
moet gehouden wortlen binnen de perken der vlak-
versiering. Dat die firma echter ook betere decoraties 
weet te leveren is bekend en kan blijken uit de overge
legde teekeningen en photographieën van uitgevoerde 
werken, en zal, naar wij vertrouwen, nog nader blijken 
wanneer de in den catalogus toegezegde maar nu nog 
ontbrekende eikenhouten statiën en een St.-Joseph's-
beeld door hen zullen zijn tentoongesteld. Laten ze 
het dan echter niet polychromeeren zooals Bourgonjon 
te 's-Hage met zijn beeld gedaan heeft. Wij zijn 
geen onbepaalde afkeurders van het beschilderen van 
beeldhouwwerken, vooral niet wanneer deze, voor een 
kerk bestemd, niet zelden een plaats bekomen, tc wei
nig verlicht om in een van nature eer donker dan 
lichte hout- of steenkleur nog effect te kunnen uitoe
fenen; maar ook dan zal dit beschilderen — stellen 
wij ons voor — anders moeten zijn dan de hier gege
ven proef te aanschouwen geeft. Daarom en ook om
dat het zoo buitengewoon goed is gestoken, zien wij 
Bourgonjon's rozet voor een plafond in eikenhout veel 

liever, niettegenstaande ons de compositie daarvan iet
wat gezocht schijnt. 

In de buurt dezer inzending hebben de heeren H . 
P. Mutters en Zn. een viertal meubels van verschil
lende soort, materiaal en ornementatie opgesteld, den 
goeden naam dezer firma waardig. Buitengemeen correct 
zijn hunne houten en ivoren inlcgornementen; in allen 
deele fraai is een Renaissance spiegel en een com
mode (Louis X V ) , die ondanks haar buikigen vorm 
elegance vertoont en smaakvol met koperen ornement-
werk is afgezet. Toch meencn we, dat meer overeen
stemming is te brengen tusschen deze versiering en het 
daarin besloten intarsia-orncment, hetwelk niet zoodanig 
tezamen mag worden aangewend, dat aan het hoogere 
schoon van deze door den meerderen glans van gene 
afbreuk wordt gedaan. Dan hebben we nog een be
denking , n.l. tegen de wijze, waarop veel, en zoo ook 
hier, aan sommige kasten in plattegrond ronde hoek
stukken worden gegeven, hetwelk aan de buitenlijnen 
in den opstand bijna altijd schade doet, doordat zij 
dan den omtrek niet marquant genoeg aangeven. Het
zelfde geldt de boven-omtreklijnen, wanneer deze, zooals 
hier aan een étagère, door daarbij afzonderlijke aan
gebrachte bekroningsornementen worden bedekt of 
overheerscht. Over 't algemeen staat het ornement aan 
deze étagère achter bij dat aan een paneel, behoorende 
tot een blank-eikenhouten kast, die nog niet geheel 
afgewerkt cn daarom nog niet opgesteld is. De beeld
houwer J . G. Eisen, te 's-Hage, die dit vervaardigde, 
leverde tevens een paar proeven van relief en ivoor, die 
onze bijzondere belangstelling niet konden wekken. 

Over andere kleine inzendingen van gebeeldhouwde 
tableau's zwijgen wij liever geheel. Wij zouden dat 
ook willen doen over een marmeren buffet, maar 
het stuk is daarvoor te groot en moet ieder bezoeker 
wel in 't oog vallen. 

Bij de beschouwing hiervan vraagt men zich onwil
lekeurig af, hoe het mogelijk is, dat men niet alleen 
op dc gedachte, maar ook tot tie uitvoering van zulk 
een maaksel komt. Verbeeld u een meubel geheel in 
steen uitgevoerd, geconstrueerd alsof het toch in hout 
was gemaakt; deuren en laden, alles van steen , waarin 
zelfs sloten zijn ingelaten en spiegels en pancelen zijn op
gesloten , zooals tlat bij hout gebruikelijk is. Bedenkt 
men welk een tal van moeilijkheden hierbij te overwinnen 
was om ten slotte niet antlers dan een monster van 
wansmaak te hebben, dan moge men den vervaardiger 
niet bespotten maar beklagen. 

Ongeacht dit product bestaan er zooveel aanrakings
punten tusschen het besproken beeldhouwwerk (in hout) 
en het schrijnwerk, dat wij reeds eene inzending, on
der laatstgenoemde groep opgenomen , besproken hebben 
en wél zullen doen, in afwijking van de vooropgestelde 
volgorde, thans die beide groepen gezamenlijk af te 
handelen. En dan valt als van zelf 't eerst ons oog op 
een in de onmiddellijke nabijheid van genoemd buffet 
staanden preekstoel, in blank eikenhout, van Gebr. 
Margry en Snickers te Rotterdam. Dit vrij omvang
rijke stuk is als schrijnwerk zeer verdienstelijk; ook 
het beeldhouwwerk is goed van bewerking, maar het 
geheel mist die eenheid in vorm cn bekleeding, welke 
de beste voorbeelden van dien aard (hier gezegd met 
't oog op de Gothische kunst) kenmerken. Het ornement 
draagt hier en daar al te veel blijken van afzonderlijk 
te zijn aangebracht; het relief der figuren op de pa-
neelen vinden wij ook hier, meer dan noodig is, tc ver
heven , terwijl de wijze, waarop de daartusschen aange
brachte vrijstaande beelden zijn overdekt, storend werkt 
op de bovenlijnen van den preekstoel; — kortom , wij 
hebben zulk werk van deze firma elders beter gezien. 

Onder de meubels trekken een bibliothcckkast van 
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F. van Herpen te Amsterdam door ontwerp en orne-
mentatie, een kastje van Emons te 's-Hage door zijn 
Oud-Hollandsch cachet, en een buffetkast van Gebr. 
Van Houten te Amsterdam door haar groote afmetin-

' gen en al te overvloedige en zorgvuldige ornementatie, 
de aandacht. Maar nevens de laatstgenoemde voor
werpen staat een salonkastje van Van der Schilden 
te Rotterdam, dat wij zonder aarzelen het fraaiste meu
bel van de geheele tentoonstelling noemen. Zeer geluk
kig van verhouding, met smaakvolle profileering en 
ornementatie, den Renaissance-stijl op oorspronkelijke 
wijze gevolgd, moet het door al deze goede eigen
schappen bij menigeen den lust naar zijn bezit opwek
ken. Daaraan is natuurlijk slechts vóór een te vol
doen; maar om de andere liefhebbers toch ook wat 
te gunnen, verstouten wij ons, den ontwerper voor te 
stellen daarvan een teekening verkrijgbaar te stellen, 
die, op bekwame wijze uitgevoerd, een tijdschrift, zoo
als De Bouwmeester bijv., tot een eer en sieraad zou 
zijn. Hij gelieve dit eens in bedenking te nemen; wij 
willen intusschen onze lezers de toezegging doen van 
een vervolg en slot op dit artikel in het volgend num
mer van dit blad. 

WEDSTRIJD E N TENTOONSTELLING V A N 
VERWARMINGS- E N VERLICHTINGS

T O E S T E L L E N . 
De naamlooze vennootschap „Nederlandsch Handels

museum" te Amsterdam, heeft het voornemen een 
wedstrijd uit te schrijven voor verwarmings- en ver-
lichtingstoestellen en wij wenschen haar toe, dat deze 
prijskamp evengoed mogen slagen als die voor meu
belfabrikanten, in het afgeloopen jaar gehouden. On
zerzijds trachten wij het lofwaardig streven te bevor
deren door mededeeling van de circulaire met de 
algemeene voorwaarden en het reglement voor de Jury. 

C I R C U L A I R E . 

Ingevolge de statuten onzer vennootschap is deze in 
de allereerste plaats in de wereld geroepen om den 
Nederlandschen handel te bevorderen en uit te breiden 
en den fabrikant voortdurend tc wapenen voor de con
currentie. 

Natuurlijk is met deze „concurrentie" bedoeld de 
„concurrentie tegen 't buitenland" en nooit die van 
den eenen fabrikant tegen den anderen. 

Tot deze wapening achten wij in de eerste plaats 
eene wapenschouwing een vereischte, ten einde zoowel 
den fabrikant, den handelaar als het publiek in de 
gelegenheid te stellen om zich een zoo juist mogelijk 
beeld te scheppen van de hoogte, waarop zich de ver
schillende takken van Nijverheid bevinden. 

Een wedstrijd, gepaard met eene voor het publiek 
toegankelijke tentoonstelling, achten wij daartoe het 
geschiktste middel. 

Onze eerste poging in die richting, de onlangs ge
houden wedstrijd van meubelfabrikanten, heeft ons de 
juistheid dier opvatting aangetoond. 

Een bezoek van ± 5000 personen, aan eene ten
toonstelling van ± 7 weken , in de hoogst gure maan
den Maart en April, een verkoop van ± 90 ameu
blementen, door een 27tal inzenders met 37 inzen
dingen , zijn waarborgen voor den inzender, die zich 
eenige moeite gegeven heeft en werkelijk „iets" pres-
teeren kan, dat zijne moeite en kosten beloond wor
den , zelfs in den slechten tijd, die ieder thans te 
doorworstelen heeft. 

Deze cijfers duiden tevens aan, dat het publiek geene 
voorliefde heeft voor buitenlandsch fabrikaat, doch ( 
daartoe gewoonlijk slechts zijn toevlucht neemt wan- \ 
neer de behoudendheid of gemakzucht van den Neder
landschen fabrikant er de aanleiding toe geeft. I 

Wij wenschen onze nieuwe lokaliteiten Keizersgracht 
133 in te wijden met een wedstrijd en eene tentoon
stelling van 

VERWARMINGS- E N V E R L I C H T I N G S - T O E S T E L L E N 

en hiervoor beschikbaar te stellen zes geldprijzen, uit 
te reiken bij de sluiting der tentoonstelling als: 

A . Een prijs van ƒ75 voor den bestgekeurden salon-
haard of kachel, den détailverkoopprijs van ƒ 150 niet 
tebovengaande. 

B. Een prijs van ƒ30 voor de bestgekeurde huis
kamerkachel , den détailverkoopprijs van ƒ60 niet te-
bovengaande. 

C. Een prijs van / 60 voor de bestgekeurde 
keukenkachel of fornuis, den détailverkoopprijs van 

f 120 niet tebovengaande. 
D. Een prijs van ƒ25 voor de bestgekeurde 

keukenkachel, den détailverkoopprijs van ƒ40 niet te 
bovengaande. 

E. Een prijs van / 50 voor de bestgekeurde salon
lamp, den détailverkoopprijs van /100 niet teboven
gaande. 

F. Een prijs van ƒ20 voor de bestgekeurde huis
kamerlamp, den détailverkoopprijs van ƒ25 niet te
bovengaande. 

Bij eiken prijs wordt tevens een diploma uitgereikt 
en zal bij eene eventueele groote deelname voor elk 
nummer van den wedstrijd als tweeden prijs nog een 
diploma zonder geldprijs ter beschikking van de Jury 
gesteld worden; terwijl op voordracht van de Jury 
zoo noodig de prijzen gesplitst kunnen worden. 

De Jury, bestaande uit 5 leden, wordt geheel door 
de deelnemers gekozen. 

Wij hebben de eer u uit noodigen om deel te ne
men aan dezen wedstrijd en, ten bewijze dat u op 
bijgaande Algemeene Voorwaarden daartoe bereid zijt, 
nevensgaand biljet ons onderteekend en duidelijk in
gevuld vóór 15 Juli terug te zenden. 

A L G E M E E N E VOORWAARDEN. 

Art. 1. Aan den Wedstrijd kunnen deelnemen Ne
derlandsche fabrikanten, hetzij alléén, in vereeniging 
met of door bemiddeling van magazijnhouders of 
agenten. 

Art. 2. Aan de Tentoonstelling kunnen ook buiten-
landsche fabrikanten deelnemen, doch blijven deze bij 
den wedstrijd buiten mededinging. 

Art. 3. Haardstellen, vuurschermen, kolen- en turf
bakken, enz. mogen tot opluistering in de gebruike
lijke verhouding bij ieder verwarmingstoestel worden 
ingezonden. 

Art. 4. Alle in te zenden voorwerpen moeten ge
prijsd zijn en voor die aangehechte prijzen en détail 
verkoopbaar zijn. Bovendien kunnen de inzenders ons 
de engros-prijzen opgeven, onder verband onzerzijds 
om daarvan geen gebruik te maken tegenover andere 
inzenders of concurrenten. 

Art. 5. De inzenders verbinden zich de ingezonden 
voorwerpen tegen de opgegeven prijzen af te staan en 
nabestellingen gedurende één jaar (ingaande op den 
dag der inzending) tegen denzelfden prijs en geheel 
overeenkomstig het tentoongestelde uit te voeren. 

Art. 6. De deelnemers verbinden zich om hunne 
inzendingen vrachtvrij in ons gebouw, Keizersgracht 
133, te leveren en op te stellen, en bij niet-verkoop 
deze op hunne kosten daaruit te verwijderen , om hunne 
inzendingen ten minste vier weken tentoon te stellen en 
zoowel bij verkoop als bij nabestelling 5 % over den 
opgegeven prijs af te staan. 

Art. 7. Ieder inzender deponeert bij zijne inzending 
een bedrag, gelijkstaande met 5 % over den détailver
koopprijs zijner inzending, welk bedrag in geval van 
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verkoop van onze provisie zal worden afgetrokken en 
bij niet-verkoop ten onzen bate komt. 

Art. 8. Inschrijvingen worden ingewacht tot 15 
Juli 1886; binnen 8 dagen na dezen termijn zal aan 
de inschrijvers door ons kennis gegeven worden of de 
Wedstrijd al dan niet kan doorgaan en tegen welken 
datum de voorwerpen door ons worden ingewacht 
(vermoedelijk 15 September 1886). 

R E G L E M E N T VOOR D E JURY. 

Art. 1. De Jury bestaat uit 5 leden. 
Art. 2. Zij worden gekozen door de deelnemers 

aan den wedstrijd, 'tzij op eene bijeenkomst dezer 
heeren , ofwel door inzending van onderteekende stem
biljetten aan ons adres; bij eerste stemming wordt de 
volstrekte meerderheid vereischt, bij tweede of her
stemming worden als gekozen beschouwd de personen , 
welke het grootste aantal stemmen op zich vereenigd 
hebben. 

Art. 3. De Jury zal bij de beoordeeling der ver
warmingstoestellen dienen te letten op: 

I" deugdelijke en solide bewerking. 
2° elegante vormen. 
3" doelmatige constructie, zoowel in verband tot ge

ring brandstof-verbruik bij groote warmte-ontwikkeling, 
m. a. w. op eene maximum-warmteproductie der brand
stof, als tot zuivering der atmosfeer door afvoer van 
bedorven lucht, enz. enz,, 

en bij die der verlichtingstoestellen op: 
1" deugdelijke en solide bewerking. 
2° elegante vormen. 
3° doelmatige inrichting, in verband tot gering ver

bruik van brandstof bij eene maximum-lichtsterkte en 
een minimum-verontreiniging en verwarming der lucht. 

Art. 4. De Jury heeft de bevoegdheid om aan de 
inzenders vragen te stellen, 'tzij schriftelijk of monde
ling , en van hen alle gegevens te verlangen, welke zij 
tot het vellen van een oordeel noodig zal achten. 

Art. 5. De uitschrijvers van den wedstrijd verbin
den zich om in geenen deele invloed uit te oefenen op 
de uitspraak van de Jury. 

BUITENLANDSCHE BERICHTEN 
— In The Engineering van 18 Juni lezen wij: 
Men is thans bezig werken te maken, bestemd om 

de stad Amsterdam een nieuwe waterleiding te ver
schaffen. De waterleiding zal een capaciteit hebben 
van 9,000,000 gallons per dag. Zij bestaat uit een in-
laatpijp van 48 inches, die van de rivier de Vecht naar 
het terrein gaat, waar zich het pompstation en de fil
ters bevinden; deze pijp heeft een lengte van bijna 3 
Engelsche mijlen. Het water wordt hier gebracht in 
reservoirs, die tezamen 18,000,090 gallons kunnen be
vatten. Nadat het water door filters van eene nieuwe, 
door de ingenieurs uitgedachte, constructie gegaan is, 
komt het gezuiverd in een reeks van overdekte reser
voirs, vanwaar het in een standpijp ter hoogte van 232 
Engelsche voet opgepompt wordt. Van hier bereikt het 
door twee pijpen van 27 en 24 inches middellijn, en 
van een lengte van ongeveer zeven Engelsche mijlen, 
de stad Amsterdam. In de stad zelf moeten 120 En
gelsche mijlen pijp gelegd worden, welk werkbuiten-
gewoon verzwaard wordt, omdat niet minder dan 100 
grachten gekruist moeten worden. De heeren John 
Aird & Sons zijn aannemers van het geheele werk, 
met uitzondering van de levering der pijpen, 25,000 
ton wegende , en van de pompmachines van 800 paarde-
kracht. De levering der pijpen is opgedragen aan de 
Staveley Iron and Coal Company en die der machines 
aan de heeren Easton & Anderson. De ingenieurs, 

met de werken belast, zijn de heeren Joseph Quick 
& Zonen, Great George-street, Westminster. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
D O R D R E C H T . Aan het verslag, uitgebracht op de 

algemeene vergadering van Dordrecht's M u s e u m , 
ontleenen wij dat het aantal leden klom van 82 tot 85 
en dat het museum in den loop van het afgeloopen ver-
eenigingsjaar bezocht werd door 5367 niet-leden, waar
van alleen in de maand September 3330, tijdens de 
tentoonstelling van de schilderij van Giron (Les deux 
Soeurs). De proef, in het afgeloopen jaar genomen, 
om het Museum enkele dagen voor minvermogenden 
kosteloos open te stellen, heeft niet ten volle aan de 
verwachting beantwoord; van de 1200 personen , die 
eene toegangskaart afhaalden, maakten slechts 702 
daarvan gebruik. 

De verzameling werd met 4 schilderijen vermeerderd. 
I". Het kapitale stuk van Jozef Israels: Het middag
uur in eene boerenwoning bij Delden. 2'. Vee in de 
duinen van Terschelling, door den te Brussel gevestig-
den Nederlandschen veeschilder J. H. de Haas. 3'. Een 
Vrouwenportret van de Dordschen schilder A. Boonen, 
die van 1669 tot 1729 leefde en wiens portretten zulk 
een vermaardheid hadden , dat buitenlandsche vorsten 
o. a. Czaar Peter de Groote en de hertog van Marl
borough zich door hem lieten conterfeiten. 4 . Eene 
afbeelding van de binnenzijde der voormalige Vuilpoort 
alhier, door H. Verheggen, naar eene schets van den 
oud-Dordschen meester J. Schoenmakers. 

De verzameling oudheden werd met de volgende 
schenkingen verrijkt. I*. Een oude aarden kruik en 
een tinnen lepel. 2'. Een gevelsteen met het opschrift: 

„Beenne die weelde conne dragen 
Sin sterker als Samsom talie dagen." 

3». Eenige plattegronden en platen betreffende Dor
drecht en omstreken. 4". De Kaerte (programma) van 
een schietwedstrijd, ten jare 1644 door de Schutterij 
der Kloveniers alhier uitgeschreven. 

— In de achtste aflevering van het Vademecum der 
Bouwvakken komt een artikel voor van den architect 
N . Redeker Bisdom te Nieuweramstel over de verlich
ting van het Rijksmuseum te Amsterdam. 

Zonder tekort te willen doen aan de vele en groote 
verdiensten van den bouwmeester van het Museum, 
wordt de verlichting aan een grondig onderzoek on
derworpen. 

De voorwaarden voor eene goede verlichting worden 
daarin als volgt samengevat: i°. hooge gebouwen, 
schoorsteenen of dergelijke voorwerpen dienen streng 
geweerd te worden in de nabijheid van tentoonstel
lingszalen, omdat zij schaduwbeelden ontwikkelen of 
reflectielicht teweegbrengen en derhalve het invallen 
van zuivere lichtstralen belemmeren; 2". de lichtope
ningen in de bekappingen boven tentoonstellingszalen 
moeten voldoende afmeting hebben, opdat de lichtstra
len onder een hoek van b.v. 45", in elk geval zonder 
eenige belemmering, de tentoonstellingsvlakte kunnen 
bereiken; 3". de lichtstralen mogen door geene verti
cale lichtkokers binnenvallen, waardoor een reflectie-
en dus onzuiver licht ontstaat, en de grootste licht-
kracht op den vloer valt; 4° de bovengedeelten der 
bekappingen moeten ondoorschijnend zijn, en 5'. de 
oppervlakte der lichtopening in het plafond eener tentoon
stellingszaal mag niet te klein zijn en dient op ongeveer 
'/, der zaaloppervlakte aangenomen te worden. 

Een en ander wordt door photolithographische af
beeldingen verduidelijkt, en de verschillende tentoon
stellingszalen van het Museum daarbij aan de bovenge
stelde bepalingen getoetst. 
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's GRAVENHAGE. Op het Raadhuis kwam 
het comité voor dc Tentoonstelling van 
Kunstnijverheid, in 18N7 te houden, bijeen. 
De vergadering werd bijgewoond door den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, Eere
voorzitter, die bij den aanvang door den 
Voorzitter, den heer Dr. L Mulder, werd 
verwelkomd. 

Deze bijeenkomst was bestemd tot defi
nitieve vaststelling van circulaire en regle
ment. De Nationale Tentoonstelling van 
oude en nicitïoe Kunstnijverheid — gelijk 
thans de officieele titel zal zijn — zal in 
de maanden Jul i , Augustus en September 
1S87 in het Gebouw voor Kunsten cn We 
tenschappen worden gehouden. Tot dek 
king van eventueel verlies zal een waar 
borgkapitaal van / 15,000 in aandeden 
van ƒ 50 worden tot stand gebracht. Mocht 
dit vóór 1 October aanstaande niet zijn 
geschied, dan zal de onderneming geen 
voortgang hebben. 

Na vaststelling van de raming van kos
ten, circulaire en reglement werden ver
schillende commission benoemd voor i°. 
de financiën: 2". de deelneming en toela
ting; 3". den catalogus; 4". ontvangst, 
opstelling en verzending en 5 0 . feestelijk
heden. 

AMSTERDAM . De ingenieur G. Brongers 
heeft zich wegens ernstige ongesteldheid 
genoopt gezien zijne taak als Commissaris-
generaal der Bakkerij-tentoonstelling neer 
te leggen. Het bureau dier tentoonstelling 
is thans in het Paleis voor Volksvlijt ge
opend. 

— Aan dc firma W. H . Jacobs te Haar
lem is door de »Imperial Continental 
gasassociation" alhier opgedragen, de le 
vering van zes stoomketels met toebchooren, 
ten behoeve van de gasfabriek «Nieuwer-
Amstel". 

HAARLEM. De Commissie voorde Tee 
kenschool van Kunstnijverheid, verbonden 
aan het Museum, heeft besloten, gedu
rende de Algemeene Vergadering van de 
Maatschappij tot bevordering van Nij
verheid, die 12 Juli e. v. d. alhier zal 
plaats hebben, eene tentoonstelling te 
houden van het werk der leerlingen van 
die teckenscholen in ons land, die zich 
het onderwijs op het gebied der kunstnij
verheid ten doel stellen. Dc volgende in
richtingen hebben haar medewerking 
toegezegd: de Rijksschool voor Kunstnij
verheid, de Kunstnijvcrheidsteckcnschool 
Quellinus en de Teekenschool voor kunst
ambachten der »Vereeniging tot bevor
dering van fabricks- en handwerksnijver
heid'' in Nederland, allen te Amsterdam, 
de Academie Minerva, te Groningen; de 
Teekenschool van het Genootschap Mathe
sis Scienliarum Genetrix te Leiden; de 
Academie van beeldende kunsten en tech
nische wetenschappen, te Rotterdam; de 
afdeeling -Kunstnijverheid" van de Poly
technische school te Delft; dc Teeken
school voor Kunstnijverheid tc Haarlem. 

ZWOI.I.K. De Kamer van Koophandel 
cn Fabrieken heeft een adres gericht tot 
den .Minister van Waterstaat omtrent het 
brengen van wijzigingen in de algemcene 
voorschriften voor de uitvoering en onder
houd van werken onder beheer van dat 
Departement. Het is tc hopen dat deze 
voorschriften spoedig tot de geschiedenis 
zullen behooren. 

ZWOLLE, Ten aanzien van het nieuwe 
door den gemeente-architect ontworpen 
plan van beveiliging der stad tegen over
stroomingen bij stormvloeden, door het 
plaatsen eener keersluis en dammen op 
eigen terrein heeft de Gemeenteraad be
sloten genoemden ambtenaar uit te noo-
digen, alsnog een onderzoek in te stellen 
naar de uitvoerbaarheid en kosten eener 
watervrijmaking van de Kamperpoorten-
yoorstad, het eenig deel der gemeente, 
dat bij het ingediend plan onbeschermd 

blijft. Nadat het plan aldus uitgebreid 
zal zijn, zal het nader door den Raad in 
behandeling worden genomen. 

RUINBRWOLD. Het Gemeentebestuur 
heeft de brandbluschmiddelen vermeerderd 
met eene nieuwe spuit uit de fabriek van 
den heer A. H. van Bergen, te Heiligerlee. 
Algemeen werd de nette en degelijke be
werking geroemd, terwijl het spuitvermo
gen de verwachting nog overtrof. 

B E N O E M I N G E N . 
— De Gemeenteraad te 's-Bosch heeft 

tot directeur bij dc gemeentelijke drink
waterleiding aldaar benoemd dc heer A l -
bert M. L. Sassen, thans hoofdopzichter, 
op een jaarwedde van ƒ 1600 cn ƒ 400 
voor bureaukosten, met hepaling dat hij 
een persoonlijken borgtocht zal moeten 
stellen van 1 10 der door hem ontvangen 
wordende gelden, met een minimum van 
/ 1 0 0 0 . en dat de betrekking aanvangt 1 
Juli j . l . 

ADVERTENTIEN. 
Aan de Gemeentel i jke A v o n d s c h o o l 

voor H a n d w e r k s l i e d e n te Arnhem wordt 
met 1° September a. s. gevraagd een 

L E E K A A R 
om gedurende 3 avonden per week telkens 
gedurende 2 uren in een der hoogere afdee-
lingen der school onderwijs te geven in het 
B O U W K U N D I G T E E K E N E N . Zich aan 
te melden bjj den Directeur der school vóór 
15 Juli a. 8. 

HET BESTUUR. 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag 20 Juli 1886. des middags te 12 

uur, zullen Mr. HKNRICK S. VAN L E N N E P 
en de Sarphati Üouw-Maatschappjj in het 
Café ZONNEVELD, Frans Halsstraat N°. 00, 
in het openbaar aanbesteden: 

H e t ophoogen van bouwter re inen 
i n den Binnend i jkschen Bui ten-
velderschen P o l d e r , onder de 
gemeente Amsterdam, 

waarvan het bestek in bovengenoemd Café 
ter lezing ligt en tegen betaling van /0.50 
is te verkrijgen in de Brakke Grond, Nes 53. 

Aanwjjzing op het terrein zal plaats hebben 
op Donderdag den 15 Juli 1SSU, des namid
dags te 2 uur. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 12 Juli 
1886, des middag! tc 12 uur, op het Raad
huis in het openbaar aanbesteden: 

a. H o t r io leeren enz. van do A l g e 
meene Slachtplaats en V e e m a r k t 
i n de Stads-Biet landen. 

b. H e t bestraten van de Algemee
ne Slachtplaats en V e e m a r k t i n 
de Stads-Biet landen. 

c. H e t maken van Wegbanen i n 
den Stads- en Godshuispolder . 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stads-I irukkerij, 
tegen betaling van ƒ 1.40 voor de sub "a 
(met één teekening), ƒ0 .20 voor de sub b 

n ƒ0.15 voor de sub e genoemde. 
Inlichtingen worden gegeven, voor de sub 

a en b genoemde op het terrein aan de Di 
rectiekeet, staande bjj het exercitie-terrein 
in de Stads-Bietlanden, des ochtends te 11 
uur, gedurende de week welke der besteding 
Voorafgaat en voor de sub e genoemde, ten 
kantore van den Stads-Ingenieur, op het 
Raadhuis, Kamer N " . lOó, des ochtends van 
10—12 uur. 

Burgemeester eu Wethouders voornoemd: 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretaris: 
Le J 0 L L E . 

Amsterdam, 30 Juni 1880. 

O P E N B A R K 
A A N B I X r K D r N G . 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van 
ROTTERDAM zjjn voornemens op Vrijdag 
den 9 Julij 1886, des namiddags ten 1 ure, 
ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

H e t maken v a n eene Zwem- in r ig -
t i ng i n het Ves twate r nabij de 
Goudsche Wagenstraat . 

Bestek, voorwaarden en teekening lig
gen op de gewone dagen en uren ter kennis
neming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads-Timmerhuis te Rotterdam, en zijn ver
krijgbaar bjj Wed. P. VAN WAESBERGE 
E N ZOON, Boekdrukkers, Houttuin73,tegen 
betaling van ƒ0.50 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwjjl de aanwijzing in 
loco zal plaats hebben op Diug.v/ag den (1 
Julij ISMj, des voormiddags ten' 10 ure. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(VOOR R E K E N I N G V A N D E N S T A A T ) . 
Op Dinsdag den 13*» Julij 1886, des namid

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek A U. 
D e l ever ing van stalen spoorsta

ven, s talen lasch- en eindplaten, 
ijzeren haak- en schroefbouten, 
ten behoeve van het tweede 
spoor tusschen B E R G E N O P 
Z O O M en K R U I N I N G E N . 

De besteding geschiedt volgens art. 22 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 2S1"" Junjj 1SS0 
ter lezing aan het Centraalbureau bij 'de .Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur 11. E. BEUNKE te Breda 
en is op jraaco aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden geneven aan het Ccn-
traalburc.iu (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utcccht, den iT"" Junjj 1SSI1. 

OPENBARE 
AANBESTEDING. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 
ROTTERDAM zjjn voornemens op Vrijdag 
den 16 Julij 1886. des namiddags ten 1 ure, 
ten Raadhuize aldaar aan tc besteden: 

Het maken van S T R E K D A M M E N 
langs den l i n k e r Maasoever en 
het ver r ig ten van B A G G E R -
W E R K E N i n do r i v i e r de Maas 
aldaar. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Slads-Timmechuis te Rotterdam, en zjjn ver
krijgbaar bjj Wed. P. V A N WAESBERGE 
en ZOON, Boekdrukken, Houttuin 78, tegen 
betaling van ƒ 1.25. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwjjl de aanwijzing in 
loco zal plaats hebben op hiugsda'g den 6 
Ju/ij 1886, des voormiddags ten 11 ure, op 
den Katendrechtschen Veerdam. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere a/of 
niet tropische producten; 

Hullende en K\[iaiisrereiiile Slcenovciikapiicii, 
GEBOUWEN in Scherphoek -li II.MI' andere lion.wijien, 

pewl in ijzer «I ijzer mtt hout of steen. 
VAN DER LINDEN & C".. te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijne-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

Galvaiilaeerinc op Loon. 
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LOCAAL SPOORWEG MAATSCHAPPIJ. 
AANBESTEDING. 

Op Donderdag den 22™ Juli 1886 des namiddags 
ten 2 ure, zal, ten kantore der Maatschappij 
te Apeldoorn, worden aanbesteed: 

Bestek N". 20. 
H e t maken v a n Gebouwen en ver
dere in r i ch t ingen voo rden L o c a a l -
s poor WOK Deventer—Almelo . 

(Bedrag der begrooting ƒ31085.) 
De besteding geschiedt bjj enkele inschrjj

ving, volgens jj 11(1 van het bestek. 
Het bestek 'cn de teekeningen liggen ter 

inzage ten kantore der Maatschappij te 
Apeldoorn cn zjjn aldaar tegen b.taling van 
ƒ 4 . 0 0 per stel te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den 
Heer Hoofdingenieur-Directeur K. H . V A N 
BREDERODE te Apeldoorn, en den Heer 
Sectie-ingenieur M. E. DE WILDTte Derenter. 

Aanwijzing op het terrein zal worden ge
daan op Vrijdag den l(i Juli ISSfi en wel 
te Colmschote des voormiddags 10 uur. tc 
Bathmen des voormiddags 11 uur; te Dijker-
hoek des middags 12 uur: te Hollen des na
middags l ' / i uur en te Rijssen des namid
dags ten 2', uur. 

De Commissie van Beheer. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 13d — Julij 1886. des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van : 

Bestek A S 
De l eve r ing v a n e ikenhouten 

dwarsl iggers en van eiken
hout voor wissels en k r u i s i n 
gen , ten behoeve van het 
tweede spoor tusschen Bergen 
op Zoom en K r u i n i n g e n . 

De besteding geschiedt volgens art. 12 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 28""" Junjj lSsfi 
ter lezing aan het Centraalbureau bij de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den lieer 
Sectie-Ingenieur 11. E. BEUNKE te Breda 
en is op fromo aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) te beko
men, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den 27-"n Junjj ISSü. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag 26 Juli 1886. des middags te 

12 uren, zal in het Raadhuis der Gemeente 
DORDRECHT, ten behoeve van die Ge
meente, bjj enkele inschrijving worden aan
besteed de O P E N B A R E R E I N I G I N G S 
D I E N S T , in twee perceelen: 

1°. H e t O P H A L E N van A s c h , V u i l 
nis , G r u i s , P u i n enz., voor den 
t i jd van 3 of 6 ja ren , ingaande 
den 1 October 1886, en 

2". He t O P H A L E N der P a e c a l i ë n 
voor den t i jd v a n é é n jaar, mede 
ingaande den 1 October 1886. 

De voorwaarden van aanbesteding liggen 
ter inzage en zijn, op franco aanvrage, te
gen betaling van f 0.60 per exemplaar, van 
af 2 Juli a. s. verkrijgbaar ter Secretarie 
van de gemeente: zij liggen van af genoem
den datum tevens ter inzage aan het Bu
reau der Gemeentewerken, alwaar de noo
dige inlichtingen te bekomen zjjn. 

De inschrijvingsbiljetten moeten op den 
dag der aanbesteding, vóór des middags 12 
uren, zjjn ingeleverd in de Secretarie voor
meld. 

H e r b e s t e d i n g . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM rallen Dinsdag 6 Juli 
1886, 's voormiddags 11 ure , in het open
baar ten Geniecntehuize herbesteden: 

Het maken van T R O T T O I R S met 
T R O T T O I R B A N D E N van M e n -
digersteen, K L I N K E R G O T E N 
en R O L L A G E N i n diverse stra
ten der Gemeente. 

Aanwijzing Donderdag I Julie, k., 's voor
middags 10 ure, Bureau Publieke Werken, 
alwaar de teekeningen ter inzage liggen; 
bestek met gezegeld inschrjjvingsbiljet ter 
Secretarie verkrijgbaar tegen betaling van 
/ '0.50 per stuk. 

DE LINT k Cie. 
Hottrrdam. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V H i L E R O Y & B O C H , 

BOCH FRÈRES. 
M I N T O X H O L L I X S & Cie. 

Trottoir-IJzersteen en Cementtegels. 
Groote voorraden. 

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

ST001ETELS D l\Wï\\Ml 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond inct 
E E E E - L I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. 
l)e Xoderlaiidsclic 

CEMINISTÏENFABBIK, 
t e V R I J E N B A N bij D e l f t , 

hier te lande dc oudste in dit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van R I O L E N , 
B U I Z E N , W A T E R - en B E E R P U T T E N , 
G E V E L W E R K en alle tot het bouwvak 
bchoorende artikelen. 

K\mm & BUDDINGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK VAN 

f>~ . ^ W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

en andere 

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

voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Ceëmail leerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
F A B R I E K T R A O E M A R K . 

T E 

AMSTERDAM 
Bel tweg N ' . 3. 

N A T U U R L . A S P H A L T 

VAL 1)E TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Aspliallwegen en dito Dorselivloeren. 
Werken in Asplialt-Mastiek voor Trottoirs, Skaling-liinks, Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvlocren, Gangen, Verandas, 

Brug- en Dakbedekkingen, Betoii-lïindeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
11. G. KNOOPS C .OZN . . Beekstraat F. «2, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 
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Sinziger Mozaïekvloerenfabriek. 
SINZIG a/Rijn. 

Deze Moza ïekv loeren hebben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, stand-
vastigste en, door de rijke kleuren, als de 
schoonste bevloering doen kennen. Uit 
fijne klei en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bjj het branden eene 
bardheid, die geheel aan geen afslijting is 
onderworpen, zooals door honderden getui
genissen kan gestaald worden. 

Prijzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & C' J . , Amsterdam. 

PIIOTOLITIIAf.R.lI'IIIE, PII0T0ZIM0f.BAPIIIE 
en Sléréoiype-lnriohling 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor riMtioliiliogrniiliie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phetralnc*. 
g r n p l i i i ' voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne MrrroOiM'-Inrii ' l i l l i i ir voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/ï«/.ro aanvrage gratis toegezonden. 

Q-. J . T H I E M R 

KIJHIS & 
R O T T E R D A M . 

E I G E N A A R S v a n B A S A L T G R O E V E N 
in RIJNPKUISSEN. 

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

Faiiconval-, |>oi-|ihier- cn basallkeien. 

De Portland-Cementfabriek van 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
( e A n i ö i i e u u r g h i j l i i c h r i c l i a / d . l i . [ j u 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naar 
GOUDEN den eisch der weikzaainheden langzaam- of snelbindend, 

Slaats-Medallle. met garantie voor de grootste natheid en 
deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der fabriek: KMI.(KK) vaten per jaar. 
Magazjjnhouders in de voornaamste steden. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

Internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

DUSSELDORF 

Medaille 
van 

Verdienste, 
jWeenen 

1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 

a/M. 1879. 

Diploma A: 
Eerste prijs 
voor uit-. 
muntend j 

.fabrikaat, 
y Kassei 

'1870. a 

B e k r o o n d : 

D u s s e l d o i p 1880 
Weenen 1880. 

B e k r o o n d : 

Frankfort a/M. 1881. 
Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
Amsterdam 1883. 

JOH ANN ODORICO, Frankfort a/M. 
F A B R I E K V A N 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursalcs: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p g - e r t e h t ie*:so. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERl). ENGERS. Amsterdam, Utrechtsche Straat 14. 

POT, Vischsteeg N°, h Rotterdam, 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniscoron is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „ W a l k e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
I t o l g i s c l i e k l u i t - e n h y d r a u l i s c h e k a l k . 

Billjjke prjjzen en vrachten. 

Xunstyraniet systeem Petitjean. Polyckrom- of Frescocement. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Geliovo op voornaam en adres te letten. 

B . H O L S B O K R . - A r n h e m . 
l everancier van Z . M.den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

m e t Z i l v e r 1 8 6 8 , 1 8 8 1 , 1 8 8 3 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

E Q U E R R E S . M E E T K E T T I N G E X , B R I E F - e n P A K K E T B A L A N S E N , e n z . e n z 
B A K E N S . R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 

Nieuw Fabrikaat 

NAGEPERSTE WAALSTEEHEN, 
n|i ik- Internationale TeDteoosteftiog 

t e i l W T W E R P I I (IHH.ï) 
bekroond met de Gouden Medaille. 
Deze Steenen zjjn volmaakt zuiver van 

vorm, prachtig van kleur en zeer weinig 
poreus. 

l>e oppervlakte is bezand en daardoor blijft 
het karakter onzer Nederlandsche Waalstee-
nen behouden. 

De afmetingen zjjn 81.S X 10.7 X 5.95. 
De jaarljjksche productie is pl. m. vnf rail-

lioen. 
Op aanvrage worden gaarne monsters met 

prijsopgaaf gezonden. 
F R V A N D E L O O S R . , 

te HKMMEL, bjj Nijmegen. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 
en Ventilatie, Gas- en Waterleidin

gen, Bouwmaterialen enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV'. S 3 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 
I Gedrukt bij G. W . van der Wiel & O . , te Arnhem. 

E E N - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N°. 28. Z A T E R D A G 10 J U L I 1886. 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van bet Weekblad en advertentien: 

Bureau van De Opmerker, EMekoningenstraat 2S, Arnhem. 
Bureau der Redaelie van Architectura et Amieitia JAN SPRINGER, 

C. l i . POSTHUMUS MKVJKS en A. W. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den Heer 

C. H. P O S T H U M U S M K Y J K S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

TH. G. S T R F . X K K R S , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

A B O N N E M E N T / 2.25 per 3 maanden t>f wel zes gulden 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor hei buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indie f 9.--, beiden bij vooruitbetaling. 

A I A ' E K T E N T I E N ad roeent voor eiken regel plaatsruimteen 10 
cent vour een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

A F Z O N D E R L I J K E N O M M Ë R S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bi iden I loofd-Correspondent J o n . G . S T E M I . E R C Z N , Boek
handelaar te Amsterdam. 

(A. et A . ) K U N S T N I J V E R H E I D . 
In het bekende magazijn der firma Tognacca & Cossa 

te Amsterdam zijn thans twee tegelpaneelen tentoon
gesteld, vervaardigd in de fabriek der heeren Joost 
Thooft & Labouchère te Delft. Zij munten niet slechts 
uit door hunne aanzienlijke afmeting, maar ook daar
door, dat het wit van de fond niet zoo schreeuwend 
wit is als bij de vroegere voortbrengselen dezer fabriek. 
Het zachte versmelten van het blauw met de fond, 
dat aan het oude Delftsche aardewerk zulk een eigen
aardige bekoorlijkheid geeft, heeft men dus trachten 
na te bootsen. 

Beide paneelen zijn ontworpen door den heer A . le 
Comte, die door zoo menige fraaie conceptie op deco
ratief terrein zijn sporen verdiend heeft. Ook hier heeft 
hij weder van de motieven onzer XVT'''-eeuwsche 
Renaissance, voor de entourages, een zeer dankbaar 
gebruik gemaakt. In het midden van elk paneel ziet 
men een XVII^-eeuwschc schutter, naar Frans Hals. 
De heer Senf, wien het schilderen der paneelen werd 
opgedragen, heeft zich met zijne gewone virtuositeit 
van die taak gekweten. Wij wenschen de beide kun
stenaars geluk met hun welgeslaagd werk en hopen, 
dat weldra aan het zoo kunstvolle Nieuw-Delftsch 
dezelfde vermaardheid ten deel zal vallen, die het Oud-
Delftsch thans geniet. 

Ook in het vorstelijk 's-Gravenhage ontbreekt het 
niet aan beminnaars en beoefenaars der kunstnijverheid. 
De Tentoonstelling, door het Genootschap Arti et 
Industriac in het gebouw der Academie van Heelden.de 
Kunsten ingericht, strekt daarvoor ten bewijs. Wanneer 
men de klassieke portiek van dat gebouw is doorge
gaan , en men betreedt de zeer smaakvol ingerichte 
zalen, dan bespeurt men reeds aanstonds, dat de ver
eeniging Arti haar taak con amore heeft opgevat. 
Van de verdeeling der zalen door kolommen, is op 
uitstekende wijs partij getrokken tot het daarstellen 
van drie salons, waarvan de eerste met kabinetten 
betimmerd . is. Een bevallige plantentooi draagt veel 
bij tot verhooging van het sierlijk aspect. 

Wij wenschen thans eenige van de voornaamste in
zendingen te bespreken, waarbij wij zooveel mogelijk 
den catalogus op den voet zullen volgen. Beginnen 
wij dus met het beeldhouwwerk in hout en steen. 

De marmeren schoorsteenmantels van Laurent Phi

lips kwamen ons zeer geslaagd voor. Vooral die in 
zwart marmer, in den stijl der X V I " ' eeuw, trok onze 
aandacht door artistieke bewerking. Ken roset-plafond 
van E . A . T. Bourgonjon voldeed ons minder; ook 
de preekstoel in blank eikenhout van Gebr. Margrij 
en Snickers , hoewel goed van compositie, bevredigde 
ons niet geheel, daar o. i . het snijwerk van de beeld
groepen niet altijd geslaagd is. 

Het marmeren buffet van Singels te Dordrecht zal 
zeker meer bedoeld zijn als een proeve van hetgeen 
men van marmer alzoo maken kan, dan als een toon
beeld van oordeelkundige toepassing van materiaal. In 
ebbenhout uitgevoerd zou dit buffet beter voldoen. 

De buste van H H . M M . den Koning en de K o 
ningin , door den beeldhouwer Teixeira de Mattos, zijn 
goedgelijkend en fraai bewerkt. De lof, hem toege
zwaaid , ter gelegenheid dat zijne bustes te Amsterdam 
tentoongesteld waren, is dan ook wel verdiend. Voor 
wie in de stereotype beelden, waarmede de tegenwoor
dige Katholieke kerken versierd worden, behagen 
scheppen, biedt de inzending van Te Poel cn Stoltefus 
veel, dat zij met belangstelling zullen zien. Wij voor 
ons moeten bekennen, dat ze ons niet bijzonder aan
trekken. Een schoorsteenmantel, door de School voor 
Nuttige en Beeldende kunsten, wier werk beter is dan 
haar naam, ontworpen en gemodelleerd, is niet onver
dienstelijk en geeft van studie naar goede oude model
len blijk. 

De tweede groep, die smeed- en gietwerk in ijzer, 
koper en brons bevat, telt tal van belangrijke inzen
dingen ; ook hier kunnen wij slechts het voornaamste 
vermelden. 

Een lichtraamversiering van Stroubel en Klerkx is 
goed van teekening en uitvoering. Ook de firma G. 
Vincent & C". handhaaft haar ouden roem en heeft 
in haar gesmeed-ijzeren hek een fraai staaltje van 
smeedwerk gegeven. 

Bijzonder trokken ons aan de gesmeed-ijzeren uit
hangborden van G. Matthysen te Iluissen en J . van 
Geilswijk te Stompwijk, daar zij ons het bewijs lever
den , dat niet slechts in de groote steden maar ook 
ten plattclande kunstvaardige smeden gevonden wor
den. Hopen wij , dat dergelijke uithangborden spoedig 
weer meer algemeen mogen worden en het hunne mogen 
bijdragen tot de karakteristieke versiering onzer straten. 

http://Heelden.de
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Een bloemenbak van J. N. Scheltema is verdien
stelijk bewerkt; ook een deurklopper van C. P. Gilde 
verdient vermelding, zoowel om zijn sierlijken vorm 
als lagen prijs. 

De groep Decoratie is ruim voorzien. Het de-
coratiefschilderwerk van A. Gips te Bergen-op-
Zoom verdient geprezen tc worden, zoo om de losheid 
van teekening als de goede kleurschakeering. Een 
plafond van den heer A. Trautwein is met ornementen 
op gouden grond niet onverdienstelijk beschilderd. Zijn 
echter de afmetingen niet wat te klein ? Misschien is 
het de bedoeling, het alleen als model te doen dienen. 
De decoraties van Joh. Stortenbeker waren op de 
jongste tentoonstelling van Architectura aanwezig, zoodat 
wij ons van hare bespreking thans ontslagen kunnen 
rekenen. Een paneel van P. H . Boomgaard geeft 
den grisailletoon niet onverdienstelijk weer. 

Het Delftsch aardewerk van Joost Thooft en Labou-
chère is, ouder gewoonte, zeer artistiek. Als steeds 
behagen ons die voortbrengselen der fabriek het beste, 
waar de decoratien zelfstandig optreden. De naboot
singen van schilderijen, hoe verdienstelijk overigens , 
achten wij voor de plateelbakkerskunst minder ge
schikt. De fabriek zal echter ook hier, en terecht, 
rekening moeten houden met den smaak der koopers. 

Zeer goed van behandeling zijn de decoraties van 
G. H. Bauer & Zoon. Zoowel het geïmiteerde tapijt
werk als de sgrafittoversieringen trekken aan door 
losse behandeling en stijlvolle opvatting. Een kamer
scherm is door mej. Beelaarts van Blokland op 
artistieke wijs beschilderd. Van veel talent getuigen 
de decoratieve ontwerpen van M. Nooijen; deze heer 
toont zich niet slechts een correct teekenaar, maar 
tevens goed kolorist. De elegante vrouwebeelden 
zijn met smaak behandeld. Den heer Buning is 
eveneens geen talent te ontzeggen, doch af-cn-toc 
schijnt het hem te verleiden tot minder smaakvolle 
combinaties. Zoo is de toon van de omgeving bij 
zijn decoratief schilderwerk zeer goed; het middenvak 
vertoont echter een zeer onharmonische kleursamen-
stelling en ook de engelfiguurtjes zijn slecht geteekend. 
Het andere stuk is zeer somber van toon en zondigt 
tegen de anatomie. 

Onder het schrijnwerk spannen de meubelen van 
H . P. Mutters & Zoon de kroon. Zij munten uit door 
stijlvolle teekening en keurige afwerking. Ook een 
salonkastje van J. P. v. d Schilden is zeer goed en 
stijlvol bewerkt, en een fraai gedecoreerd secretaire-
kastje van P. J Mesker verdient vermeld te worden. 
De meubelen van Gebr. Van Houtum, hoewel zeer 
pretentieus hebben nog te veel van de oude smaak
loosheid behouden, om den kunstminnaar te kunnen 
bevredigen. De buffetkast heeft karyatiden, die wer
kelijk niet fraai genoemd kunnen worden. 

Ter „opluistering" zijn nog vele zaken ingezonden, 
die wel de aandacht verdienen. Voornamelijk zijn het 
talrijke teekeningen , waaronder die van de Vereeniging 
Architectura te 's-Gravenhage, J. van Nieukerken, J. 
F. L. Frowein en Joh. Mutters uitmunten en eene 
aandachtige beschouwing verdienen. Ook de schetsen 
uit Italic van E. W. F. Kerling, die verleden jaar te 
Amsterdam zoozeer bewonderd werden, ziet men met 
genoegen terug. Ook eenige andere teekeningen van 
dezen kunstenaar doen zien, welk een uitnemend aqua
rellist hij is. 

Wij hebben thans eenige van de talrijke inzendingen 
in het kort besproken. Ons bestek gedoogde de ver
melding van veel verdienstelijks niet; wij hopen echter, 
dat het medegedeelde genoeg zal zijn om onzen lezers 
een denkbeeld van de belangrijkheid dezer tentoon
stelling te geven. Met vertrouwen sporen wij tot een 

herhaald bezoek aan, en zijn overtuigd, dat ieder in 
de smaakvol gedecoreerde zalen der Academie eenige 
genotvolle oogenblikken zal doorbrengen. 

De Vereeniging Arti et Industriae heeft eer van haar 
werk. 

(A.etA.) D E GESCHIEDENIS DER 
TUIN BOUWKUNST. 

noem 
F " . J . B R E M M E R H Z . 

Liefde voor planten is zeker wel elk mensch in
geschapen. Bij rijken en armen vindt men haar overal 
terug, en ieder op zijne wijze zoekt óf den huise-
lijken haard óf eigen erf met planten te verfraaien. 
Vandaar het ontstaan van onze tuinen en parken, die 
zooveel tot versiering van huis en stad bijbrengen. 

De tuinaanleg dateert reeds van de vroegste oud
heid; de geschiedenis toch meldt ons, dat die kunst 
met vrucht beoefend werd bij de oude volken en met 
de gebrekkige hulpmiddelen, die zij bezaten, tot aan
merkelijke hoogte kwam. Hoe meer handel en nijver
heid toenamen, des te meer ook de plantenkennis; en 
geen wonder ! want door het snelle en gemakkelijke 
verkeer werd men in staat gesteld kennis te nemen van 
den rijken plantengroei der warmere gewesten of de 
gematigde luchtstreken van Noord-Amerika. Overge
bracht op onzen bodem, vonden de planten hier een 
nieuw vaderland en bevolkten onze tuinen en serres, 
die daardoor in pracht en kostbaarheid toenamen. 

Gedurende de laatste vijftig jaren heeft de tuinbouw 
een hooge vlucht genomen, niet alleen wat betreft de 
bloemkweekerij, maar vooral ook dc boomkweekerij. 
Ook de aanleg van moestuinen is in dien tijd steeds 
vooruitgegaan en eveneens het aankweeken van vruch
ten. Vooral Frankrijk munt hierin uit, zoodat men het 
wel eens den boomgaard van Europa genoemd heeft. 

Niettegenstaande de groote vooruitgang van de we
tenschap van het aankweeken van tuinen , hield echter 
dc kunst'of, zooals men het vroeger noemde, „het samen
stellen van tuinen" hiermede geen gelijken tred. 

Gelukkig gaat ook die kunst thans vooruit. Het goede 
voorbeeld, door vele Gemeentebesturen gegeven bij het 
aanleggen en versieren van openbare tuinen, heeft vele 
navolgers gevonden. Overal vindt men thans specia
liteiten voor tuinaanleg. Natuurlijk moet men hier eene 
schifting maken van werkelijke artisten en anderen, 
die niets doen dan kopiëeren. Het is met de studiën 
van de eerste categorie, dat ik mij voornamelijk heb 
beziggehouden. 

Niet onbelangrijk is het, alvorens de kunst van 
tuinaanleg te bespreken, een geschiedkundig overzicht 
te geven. 

De oudste tuin, waarvan de overlevering gewag 
maakt, is zeker wel het Paradijs, waarvan Baco zegt: 
„De almachtige God beplantte het eerst een tuin, waarin 
de eerste mensch en zijne gezellin hun tijd doorbrach
ten met kweeken en er de voortbrengselen van te be
wonderen en te gebruiken". De werkelijke ligging van 
dit Eden is dikwijls nagevorscht, maar niet met zeker
heid bepaald. 

Voorts vindt men bij de heidensche volken melding 
gemaakt van de tuin der Hespériden, volgens Hylax 
beplant met. oranjeboomen, granaatboomen, olijven en 
amandelboomen; verder de tuinen van Alcinoüs en van 
Laertes, vader van Ulysses, waar vruchten en groen
ten de voornaamste plaats innamen. Dan de Elysee-
sche velden, waar de wijzen rondwandelden in mirten
en laurierboschjes en overal een aangenaam plekje 
vonden. 

Ook Mahomet heeft zich bij zijne godsdienst een 

tuin voorgesteld, waarin de tuba (boom des geluks) 
met zijne kolossale en heerlijke vruchten stond en 
welke tuin bevolkt was met houris met groote zwarte 
oogen , bestemd voor de nieuw aangekomen geloovigen. 

Wanneer men dit alles leest en vergelijkt, dan is 
men zeker verrast over de treffende overeenkomst tus
schen de traditiën der verschillende volken en zou men 
kunnen zeggen , dat bij instinkt als het ware de men-
schclijke geest gewezen wordt op de schoonheid der 
natuur. 

Gaat men terug tot de werkelijk historische beschou
wing , dan vindt men de oudste tuinen in Indië en 
China. De overlevering ervan is echter zeer vaag; al
leen kan men vrijwel aannemen , dat de vorm regelma
tig en symmetrisch was. 

De Egyptische tuinen. 
Daar de Egyptenaren aanteekeningen maakten om

trent hunne gewoonten en gebruiken, is men omtrent 
den tuinaanleg in H!gypte niet in het onzekere en is 
het bekend, dat hij een voorname plaats innam. 

Herodotus spreekt van heilige tuinen , vol van pracht, 
waarvan de voornaamste waren die van Osiris of Am
nion , gelegen in eene oase van de Sahara. Rondom 
tempels, aan dieren gewijd, en woningen voor priesters 
bevond zich een uitgestrekte heg, beplant met dadel
palmen. Sycomoren en vijgenboomen gaven, in regel
matige lanen geplant, veel schaduw, terwijl bassins van 
graniet en porphier, waarin krokodillen en ichneumons 
gehouden werden, het geheel afwisselden. Ook olijf-, 
granaat-, mirten- en laurierboomen waren aanwezig. 

Het kwadraatvormig terrein werd omgeven met palis
saden en boomen. Door de hoofdingang leidde een 
laan van sfinxen tot het paleis, een zwaar gebouw , 
waarvoor twee obelisken geplaatst waren. De wandel
paden , overvloedig door water verfrischt, leidden tot een 
uitgestrekt bassin, waarin een waterval als het ware 
een architectonischen achtergrond vormde. Ook vond 
men er enkele regelmatige bloemperken. 

De Babylonische tuinen. 
Wie herinnert zich niet uit de geschiedenis de zoo

genaamde hangende tuinen, toegeschreven aan Sémi ra-
mis. De vorm dier tuinen was vierkant, de terrassen 
waren amphitheatersgewijze aangebracht en ondersteund 
door kolossale kolommen. Het hoogste terras bereikte 
de bovenkant van den omheiningsmuur. De muren waren 
twee-en-twintig voet dik. Op de steenen bevloering der 
terrassen werd een laag asphalt uitgespreid; hierover 
een dubbele laag gebakken steen, waarover lood, en 
daarop kwam de teelaarde, dik genoeg om boomen en 
struiken gelegenheid te geven wortel te schieten. 

Werktuigen voerden het water van den Euphraat 
door een holle kolom naar boven en besproeiden de 
schoone beplantingen overvloedig. 

Verschillende reizigers, als Niebuhr en Lejean heb
ben nog sporen ervan ontdekt in de omstreken van 
Hillé; zij troffen er fundeeringsmuren aan, maar terras
sen waren niet meer te vinden. 

Diodorus geeft ongeveer de grootte dier tuinen aan. 
De vorm was vierkant met een oppervlak van dr. een 
hectare 52 aren, dus niet zoo groot als men uit de 
geschiedenis wel zou opmaken. 

Israclictische tuinen. 
Het Joodsche volk schijnt weinig waarde aan tuinen 

gehecht te hebben, althans men vindt in den ouden 
tijd alleen gesproken van den tuin van Salomo, 1000 
jaar voor Christus, belangrijk om zijne volledige ver
zameling van planten uit dien tijd. De vorm was 
vierkant, omringd door muren, en bevatte drie bassins 
met stroomend water, welke Maundrell, een Engelsch 
reiziger, beweert teruggevonden te hebben; zij waren 
60 M. lang, 30 M. breed en zeer diep. Over het 

1 algemeen waren de Joden toen meer landbouwers en 
'soldaten dan artisten, zoodat de tuinbouwkunst slechts 
! weinig door hen beoefend werd. 

Perzische tuinen 
De Perzen schijnen veel liefde voor tuinbouw gehad 

te hebben, daar zelfs hunne vorsten zich er persoon
lijk mede bezig hielden, o. a Cyrus, die in zijn tuin 
te Sardas de meeste boomen zelf geplant had. Plinius 
zegt, dat de beplanting rechtlijnig en volgens regel
matige figuren plaatshad; schoone lanen van plataan-
en olmboomen voerden tot volières en torentjes, ge
legen tusschen bassins voor besproeiing. In de heden-
daagsche tuinen in Perzië vindt men nog zulke toren
tjes terug. 

Grieksche tuinen. 
De tuinaanleg schijnt bij de Grieken geen zaak 

van ernstige studie geweest te zijn. 
De voornaamste tuin, waarvan gesproken wordt, is 

die der Academie, die een kopie was van de Perzische 
tuinen. 

Romeinsche tuinen. 
Meer smaak voor tuinbouw vindt men bij de Ro

meinen. De tuinen van Lucullus waren beroemd om 
hun pracht. Zij bestonden uit een terrassenaanleg, 
met uitgestrekte waterpartijen. Hun oorsprong hadden 
zij waarschijnlijk te danken aan voorbeelden, door Ro
meinsche generaals medegebracht van hunne militaire 
tochten in Oostelijk Azië, en zij waren zoo weinig al
gemeen bekend, dat Cicero zich er vroolijk over ge
maakt heeft. Behalve die bij Kaap Misena aan de 
Golf van Napels had Lucullus andere prachtige villa's 
in verschillende streken van Italië; hij bracht er naar
gelang van het jaargetijde verscheidene maanden 
door, om op deze wijze eene voortdurende lente te 
genieten. In de tuinen van Lucullus werden voor het 
eerst kersenboomen geplant. 

In den tijd van Augustus ontstond voor het eerst het 
gebruik de kruinen der boomen te scheren , en evenzoo 
zag men toen voor het eerst de watervallen en fontei
nen , die later algemeen te Rome in gebruik kwamen. 
De villa's Médicis en Frascati schijnen op dien voor-
maligen tuinaanleg geplaatst te zijn. 

Eigenaardig is het, dat men hier twee voorname tijd
perken vindt, namelijk het eerste, waarbij de tuin op 
kunstmatige wijze werd versierd en het tweede, waarbij 
van de natuur zelf partij werd getrokken tot verfraaiing. 
Onder de regeering van Nero ontstond het tweede 
tijdperk, zoodat ten onrechte beweerd wordt, dat 
de zoogenaamde landschapstuinen eerst van latere 
dagteekening zouden zijn. Om zich een juist denk
beeld van zulk een Romcinschen tuin te vormen, laat 
ik hier de beschrijving volgen van dien van Plinius in 
Toscane, die tot de volmaakste schijnt behoord te 
hebben. 

Hij was verdeeld in drie deelen: 
I". De onmiddellijke omgeving van de woning, waar 

zich bevond het hippodrome, omringd met groote 
dubbele lanen van schoone boomen, bestemd voor oefe
ningen te paard. Men zag er de gestatio of rustplaats, 
waarheen slaven hunne door weelde verwijfde meesters 
brachten en de xystus, een bloemtuin met overdekte 
lanen, vlak bij het huis gelegen. 

V, De doolhof, eene dooreenvlechting van rechte 
en kromme lanen, met dicht en zwaar hout bezet. 
Aan dit voorbeeld zijn de latere Fransche doolhoven 
ontleend. 

3'. Het heilige bosch, overeenkomende met de 
lucus uit de eerste tijden van Rome; een soort van 
vallei, door hoog geboomte omringd, besproeid door 
water van den Tiber, daartoe opzettelijk afgeleid en 
versierd met tempels, beelden enz. 
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Verder bestond de kunstmatige versiering voorna
melijk in fonteinen, colonnades, kleine triomfbogen 
en het behakken van de kruinen der boomen in ver
schillende vormen. Voorts vond men er de casa of 
prieelen en de pergula , later pergola der Italianen, 
die ook in onzen tijd nog wel bekend zijn. 

Schoone voorbeelden van deze tuinen waren die van 
de villa's van Hadrianus bij Tivoli, van Caracalla, 
Géta en anderen, waarvan heden nog overblijfselen 
bestaan. 

De architectuur en de beeldhouwkunst speelden bij 
den Romeinschei] tuinaanleg een groote rol. Sommige 
lanen en zuilengangen waren geplaveid met mozaïe
ken; marmer, porphier, paarlmoer, ivoor en kostbare 
houtsoorten vormden dc beklecding der paviljoens. 
Volières, bevolkt met zeldzame vogels, kostbare vazen 
en beelden werden er met kwistige hand verspreid en 
de fijnste voortbrengselen der kunst werden gebruikt 
om die buitenverblijven te versieren. Die weelde hield 
gelijken tred met den bloeitijd van het Romeinsche Rijk, 
maar ontaardde ook weldra in wansmaak, daar men 
dezen rijkdom, welke alleen bij zeer uitgestrekte par
ken en tuinen paste, ook aanbracht bij tuinen van 
veel kleiner afmeting, waar zij een belachelijk effect te
weegbracht. 

Met den val van het Romeinsche Rijk ging ook de 
tuinaanleg, die als vele andere kunsten een tijd van 
kalmte en rust noodig heeft om zich te ontwikkelen, 
tc niet. 

Verscheidene eeuwen bleef hij onder de puinhoopen 
begraven, om met vernieuwde kracht weer op te 
staan en zich verder te ontwikkelen bij het licht der 
moderne beschaving. 

Hiermede kunnen wij de geschiedenis van den tuin
aanleg bij de oudste volken besluiten. Dc overlevering 
werd nooit geheel 11 itgewischt, daar zij in Italië, Spanje 
en Frankrijk gedurende de middeleeuwen in eere werd 
gehouden door dc talrijke kloosters. 

Spaansehe tuinen. 
De groote invloed, die dc Moorsche overheersching 

in Spanje gehad heeft, kan men voornamelijk terug
vinden in den tuinaanleg, waarbij de versiering geheel 
volgens den Arabischen stijl plaatsvond. 

Als bewijzen vindt men nog de overblijfselen van 
het Alhambra met zijne hangende tuinen, het Alcazar 
te Scvilla, en dat van Galiana bij Toledo; verder de 
tuinen van het Escuriaal te Madrid, aangelegd door 
Filips IV, en de openbare tuinen of Alamédas van 
Madrid (ook wel genoemd het Prado), van Grenada 
en Sevilla, die allen zeer prachtig zijn. 

Nieuwe vormen vond men er niet. Met uitzonde
ring van enkele details, tot in het oneindige veranderd, 
zijn alle tuinen symmetrisch en die betrekkelijke armoede 
hield zelfs verscheidene eeuwen na de Moorsche over
heersching stand. 

(Wordt vervolgd!) 

D E V A K T E N T O O N S T K L I J X G 
VAN „ART/ ET /NDUSTR/AE" TE 

'S-GRAVENHAGE. 
(Vervolg en slot van pag. 218). 

Na in ons vorig artikel meer bijzonder de aandacht 
te hebben gevestigd op het beeldhouw- en schrijn
werk , rest ons thans nog dit ten opzichte van het 
smeed- en gietwerk , het decoratief schilderwerk en in
legwerk te doen. 

Onder het gesmeed ijzerwerk mogen 't eerst worden 
genoemd twee uithangborden c. a., het een ontworpen 
door Gebr. Margry & Snickers te Rotterdam en uit
gevoerd door Matthijsen te Huissen, het andere ver
vaardigd door Van Geilswijk te Stompwijk naar een 

ontwerp van Van Nieukerken te 's-Hage. Het eerste 
is ongetwijfeld 't beste; wat ontwerp betreft, omdat het 
den eisch handhaaft, dat aan een toestel met uithang
bord, het bord steeds moet uitkomen als hoofdzaak, 
of, wil men liever, als aanleidende oorzaak voor de 
samenstelling van het geheel. 

Pij het tweede is dit niet genoeg in 't oog gehou
den ; overigens is het meer artistiek gedacht maar min
der als zoodanig uitgevoerd dan het eerste. Onder de 
teekeningen is nog een derde uithangbord , n.l. een ont
werp van E. W. F. Kerling te 's-Hage, waarnaar De 
Groot aldaar een verdienstelijk stuk vervaardigde en 
dat wij hier noode missen. Van deze drie toch zou 
een interessante vergelijkende studie te maken zijn, 
waaruit met de afbeelding der stukken overtuigend 
ware aan te toonen, hoe het kunstsmeedwerk hierte-
lande in den Iaatsten tijd met groote schreden voor
uitgaat. En wie mocht nieenen daarvoor aan dit be
wijsmateriaal niet genoeg te hebben, kan er gerust 
de ijzeren lantaren van J. \V. Scheltema te Amsterdam, 
alsmede het ijzeren hek en dc consolerozet van Vin
cent & Co. te Schiedam (hier mede geëxposeerd) bij 
aanhalen. 

De catalogus vermeldt van laatstgenoemde firma ook 
een parapluie-standaard; wij hebben dezen echter tever
geefs gezocht, maar vonden van haar nog eenige ver
dienstelijke détails van smeed-en drijfwerk, waarbij een 
sleutelplaat en deurkruk van Meijers te Roermond, 
een deurklopper en een bloemcnstandaard van Gilde 
te Middelburg. Behalve deze mogen ook nog een 
deurhengsel van Gebr. Van der Werf te Leeuwarden, 
benevens een lichtraam-versiering van Stroebei & Klerkx 
te 's-Hage genoemd worden. 

Een afzonderlijke plaats nemen de Wed. Sterkman 
& Zn. te 's-Hage in met een vuurscherm en een 
schaakbord, waarop verdienstelijk graveer- en ciseleer
werk is aangebracht; aan het scherm is echter noo-
deloos afbreuk gedaan, door daarop nog opgelegd 
gepolijst ornement aan te brengen; wat het bord be
treft , als het gebruikt moet worden , waren de ruiten 
beter met niello gedaan, zoo niet, dan is dit motief 
zeker niet een der geschiktste voor een rond blad. 

Scheltema voornoemd heeft ook koper- en zinkwerk 
ingezonden, waarvan het vendel uitmunt door fraaie 
teekening en zuivere bewerking. Geplaatst te midden 
van onderscheidene koperen voorwerpen, ingezonden 
door de firma B. van Wijk te 's-Hage, kan het de 
vergelijking daarmee flink doorstaan en dat zegt veel, 
want het meeste, wat deze firma te zien geeft, is van 
meer dan gewone verdienste. Met name is dit het 
geval met hare verlichtingstoestellen, uitgezonderd een 
groote hanglamp, die een zeer ordinair voorkomen 
heeft. Ook haar bronswerk mag zich laten zien; 
maar het een , zoowel als het ander, laat in zake oor
spronkelijkheid van teekening tc wenschen over; zelfs 
meenden we aan sommige voorwerpen de blijken te 
vinden, dat zij slechts naar bestaande antieken zijn 
gegoten. 

Dit is wellicht niet zoo het geval met Logher's 
koperen en zilveren kerksieraden, hoewel deze Haag-
sche fabrikant zeer getrouw daarvoor bekende Romaan-
sche , Gothische of Renaissance motieven bezigt. In 
aanmerking genomen, dat hij vaak in edel metaal werkt, 
hebben we tegen zijne inzending een ander bezwaar, 
t. w. dat zijne sieraden in dit metaal niet geacheveerd 
genoeg zijn. Daarom stellen we zijn koperen lezenaar 
hooger dan zijn zilveren wierookvat en andere zaken ; 
de lezenaar is een zeer fraai stuk werk. 

L. P. Stracké te Rotterdam stelt een gedreven-ko
peren relief en een gegraveerde paarlmoeren schelp 
tentoon , beide met mythologische figuren. Het laatste 
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moge 't beste van teekening zijn, het eerste is verre
weg 't moeilijkste van bewerking en hier eenig in zijn 
soort. 

Van der Kolf en Molijn te Rotterdam vertoonen 
degelijke proeven van metaalversiering door middel 
van slijpen en polijsten, vernikkelen , vergulden, ver
zilveren, verkoperen, bronzen enz. Haasten we ons 
hierbij de vergulden spiegels en lijsten te noemen van 
Laroye de Joncheere te 's-Hage, die we verzuimden 
in de vorige afdeelingen te vermelden. Al deze ver
sieringen munten echter meer uit door keurigheid van 
bewerking dan oorspronkelijkheid van teekening. 

Nog meer is dit laatste van toepassing op de inge
zonden kachels en haarden, die allen , ouder gewoonte, 
prijken met geleende veeren , d. w. z. gegoten orne
menten van weinig of geen kunstwaarde. Wanneer 
zullen onze huissmeden gaan begrijpen, dat zij met 
eigen gesmcede en gepolijste ornementen hun vak veel 
meer eer en zichzelf vrij wat meer voordeel kunnen 
aandoen? De heer Ruibing te Winschoten is dc eenige, 
die met zijn haard nog iets van dien aard heeft be
proefd. Daarbij exposeert hij echter een brandkast, 
solied bewerkt, maar die, gesloten, geheel het voorko
men heeft van een notenhouten penantkastje, dank (?) 
zij de kunst van den schilder in het nabootsen van hout. 

Op de tentoonstelling, onlangs terzelfde plaatse ge
houden, waren tal van dergelijke hout- (en marmer-) 
imitaties voor de liefhebbers te bewonderen; hier bepalen 
zich die proeven tot enkele exemplaren; gelukkig, want 
zij bevorderen een schijnvertoon, dat in de meest mo
gelijke natuurgetrouwheid zijn hoogste volmaking zoekt. 
Dan liever imitaties van gobelin, zooals Trautwein te 
Amsterdam en Stortenbeker te 's-Hage hier te aan
schouwen geven, welke zonder veel bedrevenheid in 
figuur- en ornementteekenen niet zoo te geven zijn. 
Op het eerste gezicht is daartoe ook de imitatie ge
weven stof van Bauer en Zoon te 's-Hage te rekenen, 
doch dit blijkt bij nader onderzoek een meer zelfstan
dige arbeid tc zijn , die, wat doel en uitvoering betreft, 
waardeering verdient. Het doel is om door schilder
werk op grof linnen een warmer en stemmiger kleur
effect te verkrijgen dan op hout of stuc mogelijk is. 
Dezelfde firma exposeert een proeve van sgraffito-ver
siering, die mede zeer kenmerkend is. 

Dan hebben we het decoratief tegelwerk van 't Hooft 
en Labouchère te Delft, voor 't grootste deel bestaande 
in reproducties van schilderijen onzer moderne meesters 
of het oud-Hollandsch genre nagebootst. Hoe verdien
stelijk dit werk ook zij, meenen we daaraan toch een 
zekere eenzijdigheid op te merken, nl. het bijna uit
sluitend schilderen in blauw, welke deze inzending in 
haar algemeenen aanblik ietwat eentonig maakt. Daarom , 
maar vooral om deze echt Nederlandsche kunstindustrie 
al in hare schoonheid en veelzijdige beoefening te doen 
kennen , hadden wij daarnevens gaarne een uitstalling 
gezien van de meer kleurige producten, waarmee de 
nieuwe 1 laagsche plateelfabriek dezer dagen is opge
treden ('). Het komt ons voor, dat deze beide rich
tingen elkander op uitstekende wijze kunnen aanvullen. 

Als kleurig en keurig zijn hier nog te vermelden 
twee beschilderde schotels van mej. Du Méete 's-Hage. 
Fraai schilderwerk leverde ook mej. Beelaarts van 
Blokland aldaar, op een kamerscherm. Overigens 
laten zich deze twee inzendsters moeilijk in één adem 
noemen, want zoo streng ornementeel de eerste in hare 
versiering is, zoo vrij decoratief is daarentegen de 
andere. 

Decoratief schilderwerk van zeer vreemde opvatting 
en uitvoering, ziet men hier van Buning te 's-Graven
hage. De theatrale houding van zijn beeld der wrake 

(') Men leze daarover do Xederl. Spectator van 3 Juli j.l. 

en de kleureffecten, die bij gewoon daglicht niet be
vredigen , maar waarschijnlijk bij kunstlicht beter zullen 
voldoen, verraden den tooneel-decorateur; het naakte 
mannenlijk, waarop dat vrouwebeeld zijn voet zet, 
vruchten dragende en etende kinderen, enz. getuigen 
van een driest realisme. dat zonderling afsteekt bij de 
strenge lijnen en ornementale bekleeding met plant-
motieven in andere gedeelten zijner composities. On
getwijfeld hebben we hier met een artist te doen, die 
wat durft cn ook wat kan, maar zich van dezen de
coratieven arbeid niet genoeg rekenschap schijnt gege
ven te hebben. Laat men de dicht bij zijn werk op
gehangen decoratie van Gips te Bergen-op-Zoom eens 
aandachtig met het zijne vergelijken , en men zal moe
ten erkennen, dat deze minder omvangrijke proef vrij 
wat meer kunstwaarde heeft. — Ook Stortenbeker's 
Pompejaansche wandversiering heeft veel verdienste, 
evenals diens vestibule, welke doet zien, dat de daarbij 
opgestelde fries- en paneelversieringen van Heinen te 
Amsterdam al te mooi zijn behandeld. En wanneer 
Nooijen te 's-Hage zijn dansende vrouwefiguur eens 
wil vergelijken met de vroeger besproken imitatie van 
Bauer, dan zal hij kunnen zien, hoe door den al te 
sterk vergulden „fond" de vleeschkleur van dat beeld 
bedorven is. 

Verder zouden we nog enkele plafondschilderwer
ken kunnen noemen , zorgvuldig van teekening, zooals 
die van De Kort te Tilburg, van Schotel te Dord
recht en van Trautwein voornoemd; maar omtrent het 
kleureffect wagen wij ons aan geen oordeel, daar zij 
als wandschilderwerk zijn opgehangen en ieder weet, 
hoezeer dat effect zich kan wijzigen wanneer men ze 
plaatst in dien stand cn onder die verlichting, waarop 
plafonddecoraties afzonderlijk dienen aangelegd te zijn. 

Een andere Nooijen, tc Rotterdam, exposeert twee 
groote vazen met imitatie Japansch lakwerk, waarttts-
schen schilden met imitatie Delftsch aardewerk, — 
van aardewerk zou men denken, neen, van carton-
pierrc! z. o. „Es giebt der Imitation keine Ende". 
Intusschen zij gevraagd, of het voor de kunstindustrie 
niet beter zou zijn, indien hare beoefenaars, in stede 
van op zulke nabootsingen , zich eens wat meer gingen 
toeleggen op het leveren van echte waar. Daarom 
willen we niet verzuimen nog Liïhrcr te Utrecht te 
vermelden, wegens zijn glasschilderwerk; de eenige 
inzender van dergelijken arbeid, want wat Figelet te 
's-Hage van dien aard inzond, is ook al imitatie. 

Onder de „ter opluistering" ingezonden voorwerpen 
verdienen nog met name te worden vermeld: A. A. 
Knuijver te 's-Hage wegens zijne (echt) gouden gebor
duurde stola in Romeinschen stijl en dito misgewaad; 
A. T. van Raaij te Rotterdam van wege zijne model
len voor ecreprijzen, in zilver en, „last not least", een 
keurige verzameling bouwkundige en decoratieve tee
keningen van „Arti et Industriae", waarover nog heel 
wat te zeggen zou zijn, doch waarop we liever bij 
latere gelegenheid terugkomen 

Intusschen wenschen we deze Vereeniging met hare 
tentoonstelling alle succes! 

P.S. Bij ons laatste bezoek vonden «re enkele wijzigingen 
aangebracht, waarvan de navolgende aanteekening verdienen. 
Een der reliefschctsen van Te Poel cn Stoltefus is vervangen 
door een eikenhouten statie; een Joseph's beeld is daaraan 
nog toegevoegd; terwijl een decoratief paneel van Hen Hertog 
tc 's-Hage de reliefschetsen en een gebeeldhouwde kast de in
zending van Mutters cn Zn. is komen vermeerderen. Allen 
zeer verdienstelijke werkstukken, die liet aanzien der tentoon
stelling niet weinig verhoogen. 

CORRESPONDENTIE. 
Aan B. te 's-H. Weldra kan het vervolg op het 

bedoelde artikel tegemoet gezien worden. 
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BINNEN L A N DSCHE B E R I C H T E N . 
A M S T E R D A M . De jeugdige beeldhouwer 

P. Pander, die verleden jaar in den wed
strijd van de Rijks-academie voor Beel
dende Kunsten met zijn Stroomnymf den 
Prix de Rome verwierf, zal weldra her
steld zijn van de langdurige ziekte', waar
door hij verhinderd werd van de aan dien 
prijs verbonden voorrechten gebruik te 
maken. 

Hij wordt thans nog verpleegd in het 
Burgerziekenhuis, dat hij evenwel spoedig 
zal kunnen verlaten. 

— Het eind-examen der Afdeeling voor 
Kiinstnaalit-wcrk (aan de Rijksschool voor 
Kunstnijverheid) 3-j. cursus, is met goed 
gevolg afgelegd door mej. Johanna van 
der Kaaij van Alkmaar en mej. Jeanne 
Knol van Middelburg. Het zijn de eerste 
eind-diploma's die aan deze school worden 
toegekend. 

DEVENTER . Zaterdag den 3 Juli werd 
de tiende algemeene vergadering van de 
Nederlandsche Vereeniging van Locaal-
spoorwegen en tramwegen gehouden. Na 
dat dc Voorzitter de vergadering geopend 
en de leden welkom geheeten had, drukte 
hij den wensch uit, dat deze bijeenkomst 
mocht leiden tot nut en heil der verschil 
lende Maatschappijen. 

De notulen der vorige algemeene ver 
gadering werden goedgekeurd, evenzoo de 
rekening van de Vereeniging en die van 
het Weekblad over 1885, voorzoover daar 
door de begrooting werd overschreden. 

Het voorstel van het Bestuur om ƒ 3 0 0 
ter beschikking te stellen, teneinde daar 
mede eene handleiding te doen samen
stellen over het voeren van administratie 
bij tramweg-ondernemingen werd goed
gekeurd. 

De plaats voor dc volgende bijeenkomst 
werd bepaald te zullen zijn te Amsterdam. 

Mr. Goeman Borgesius hield een belang
rijke voordracht over verzekering tegen 
ongevallen, enz. 

De Voorzitter deelde de maatregelen 
mede, door hem in den dienst der Neder
landsche Tramwegmaatschappij in den 
afgeloopen winter toegepast, tot het voor
komen van belemmeringen door de sneeuw. 
Zij bestonden in het bezigen van twee lo
comotieven, voorzien van bezems. 

De heer C. R. van Ruijven gaf eenige 
verklaringen over een door hem ontwor
pen vciligheidskoppeling voor spoorweg
materiaal, waarvan hij (in miniatuur) 
eenige proeven gaf. 

De heer Linse gaf eenige inlichtingen 
over dc «Sheaters Sanoped horse shoe 
(het paardenhoef gezondheid-bevordcrend-
beslag), waarvan 9 modellen in verschil
lende grootte zijn. 

Nadat de Voorzitter dc sprekers voor 
hunne belangrijke bijdragen bedankt had, 
sloot hij de vergadering, en kort daarna be
gaf men zich met den tram der Geldersch-
Overijselschc Stoomtrammaatschappij, die 
de directeur beschikbaar had gesteld, naar 
Lochem cn nam men daar deel aan een 
gemeenschappelijkcn maaltijd. 

Perceel. Grootte. Inzetsom. Opbrengst, 
3 A . 85 c.A. ƒ 7 1 0 ƒ 9 1 0 

2 3 » 85 » 600 900 
3 1 1 87 » 310 360 
4 1 » 80 » 275 355 
5 1 » 78 » 280 340 
6 1 » 75 » 270 380 
7 2 » 90 » 460 620 
8 2 0 87 » 400 640 
9 5 » 75 » 670 1020 

10 5 » 79 » 580 955 

Totalen 32 A 21 c.A. ƒ 4 5 5 5 f 6480 
De gemiddelde prijs per centiare bedraagt 

dus ƒ 2.01. 
De inschrijvingen voor dc verschillende 

massa's der kavels bleven allen beneden 
dc bovenstaande opbrengst. Alle kavels 
zijn gegund. 

Door dezen verkoop zal de bouwkunst 
weder aanwakkeren en ruimschoots gele
genheid tot werkverschaffing worden aan
geboden. 

ADVERTENTIEN. 
Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n den S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 27"" Julij 1886, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 444. 
Het leggen van de tweede spoor

baan tusschen Bergen op Zoom 
en Kruiningen, het wijzigen en 
uitbreiden der Stationsterreinen 
te Woensdrecht, R i l l a n d Bath, 
Krabbendijko en Kruiningen en 
het verrichten van bijkomende 
werken, ten behoeve van den 
Spoorweg van Roosendaal naar 
Vlissingen. 

De besteding geschiedt volgens !j 52 van 
het bestek. 

Het Bestek ligt van den '.)•>•» Juli 1SS6 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo 
reclse Laan cn aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur II. E. BEUNKE te Breda 
en is op franco aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) te beko
men, tegen betaling van ƒ1 .60 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 19*" Juli 188(1 ten S ure voormid
dags aanvangende te Bergen o/j '/.oom. 

Utrecht, den 7 Juli 18S6. 

AANBESTEDIXG. 
Op 29 Julij 1886, des namiddags ten 2 uur, 

zal in het OUDE en NIEUWE GASTHUIS 
te ZUTPHEA, door PROVISOREN worden 
aanbesteed: 

Het bouwen van een nieuw ZIE
K E N H U I S bij den geprojecteer-
den Coehoornsingel te Zutphen. 

Het bestek met 7 stuks teekeningen 
liggen in het Oude en Nieuwe Gasthuis ter 
visie, en zjjn na den 15 d , n July, op franco 
aanvraag, aldaar te bekomen, tegen beta
ling van f'i,—. 

De aanwijzing in loco zal gebonden wor
den op Dingsdag 20 en Donderdag den 
Juli a.s., des namiddags ten twee ure. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj dc Ar
chitecten D. LIJSEN en F. II. V A N E T T E G E R . 

De inschrjjvings-billettcn moeten vóór of 
op den 28'"° Julij , des avonds 7 uur , 
worden ingeleverd ten Kantore van den Rent
meester. 

Z A I . T - B O M M E I . . De Raad heeft in zijne 
laatstgehouden zitting een voorstel van 
Burgemeester en Wethouders aangenomen 
om dc teekenschool voor den ambachts-
stand niet op te heffen. Het personeel 
van directeur en leeraren , werd daarop in 
hunne betrekkingen op de laatstelijk door 
hen genoten jaarwedden gecontinueerd. 

B R E D A . Den 2** Juli had de definitieve 
veiling plaats van de 10 perceelen geslech-
ten vestinggrond, waarvan de uitslag der 
provisioneele veiling in ons blad van 19 
Juni j . l . werd opgenomen. Het totaal der 
opbrengst is belangrijk hooger dan het 
gezamenlijk bedrag derinzetsommen, het
geen blijkt uit de volgende opgaven. 

BURGEMEESTER E X WETHOUDERS der 
Gemeente UTRECHT zjjn voornemens op 
Zaterdag den 24 Juli 1886, des namiddags 
ten één uur in het openbaar ten Stadhuiz.e 
aantebesteden: 

Het vervangen der bestaande houten 
ophaalbrug over de Vecht te Ne-
derhorst den Berg door eene 
ijzeren balansbrug met gemetselde 
landhoofden. 

Het bestek met teekening ligt ter inzage 
aan het Bureau der Gemeentewerken, Achter 
Klarenburg en is aldaar, zoomede ten Raad-
huize (Afdeeling Financién) en bjj de Boek
handelaren V A N T E R V E E N & ZOON, ver
krijgbaar gesteld tegen betaling van / 1 per 
exemplaar. 

Aanwjjzing in loco zal plaats hebben op 
Maandag den l'.i Juli e. k., des middags 
ten 12 ure. 

Utrecht, S Jul i 1880. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

DE WATTEVILLE. 

K o n i n k l i j k e N e d e r l a n d s c h e 

LOCAAL SPOORWEG MAATSCHAPPIJ, 
AANBESTEDING. 

Op Donderdag den 22" Juli 1886des namiddags 
ten 2 ure, zal, ten kantore der Maatschappij 
te Apeldoorn, worden aanbesteed: 

Bestek N». 20. 
Het maken van Qebouwon en ver
dere inrichtingen voor den Locaal-
spoorweg Deventer—Almelo. 

(Bedrag der begrooting ƒ31086.) 
De besteding geschiedt bjj enkele inschrij

ving, volgens J 1-K) van het bestek. 
Het bestek en de teekeningen liggen ter 

inzage ten kantore der Maatschappij te 
Apeldoorn en zijn aldaar tegen betaling van 
f 4.00 per stel te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den 
Heer Hoofdingenieur-Directeur K. H . V A N 
BREDERODE te Apeldoorn, en den Heer 
Sectie-ingenieur M. E. DE WILDTte Berenter. 

Aanwijzing op het terrein zal worden ge
daan op Vrijdag den ld Juli 1886 en wel 
te Cohuschnte des voormiddags 10 uur. te 
Ralhmen des voormiddags 11 nur; te Dijker-
hoek des middags 12 uur; te Holten des na
middags 1' , uur en te Rijteen des namid
dags ten 2'/, u u r -

De Commissie can Beheer. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 19 Juli 
1886, des middags te 12 uur, op het Raad
huis , in het openbaar aanbesteden: 

a. Het maken van den onderbouw 
van twee Draaibruggen met wa-
terkeeringen over de monden 
van het kanaal langs het Pomp
station bij de Kostverloren We
tering. 

/,. Het maken en stellen van den 
metalen bovenbouw van eene 
Draaibrug over de monden van 
het Kanaal langs het Pompsta
tion bij de Kostverloren Vaart 
en bijbehoorende werken. 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ 1.60 voor de sub a en 
ƒ1.00 voor de sub* genoemde (elk met twee 
teekeningen). 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Architect, op het Raadhuis, 
Kamer N™. 101,, van 11 uur des ochtends 
tot 1 uur des namiild-igs, gedurende de week 
welke de besteding voorafgaat. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretaris, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, 1 Juli 1886. 
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AANBESTEDING. 
Op Maandag 26 Juli 1886, des middags te 

12 uren, zal in het Raadhuis der Gemeente 
DORDRECHT, ten behoeve van die Ge
meente, bjj enkele inschrijving worden aan
besteed de O P E N B A R E R E I N I G I N G S 
D I E N S T , in twee perceelen: 

1". Het O P H A L E N van Asch, Vuil
nis , O-ruis, Puin enz., voor den 
tijd van 3 of 6 jaren, ingaande 
den 1 October 1886, en 

2». Het O P H A L E N der Faeca l i ën 
voor den tijd van é é n jaar, mede 
ingaande den 1 October 1886. 

De voorwaarden van aanbesteding liggen 
ter inzage en zjjn, op franco aanvrage, te
gen betaling van ƒ0.50 per exemplaar, van 
af 2 Juli a. s. verkrijgbaar ter Secretarie 
van de gemeente; zjj liggen van af genoem
den datum tevens ter inzage aan het Bu
reau der Gemeentewerken, alwaar de noo-
dige inlichtingen te bekomen zjjn. 

De inschrijvingsbiljetten moeien op den 
dag der aanbesteding, vóór des middags 12 
uren, zjjn ingeleverd in de Secretarie voor
meld. 

AAN BESTEDING. 
Op Dinsdag 20 Juli 1886, des middags te 12 

uur, zullen Mr. HENRICK S. VAN L E N N E P 
cn de Sarphati Bouw-Maatscliappij in het 
Café Z O N N E V E L D , Frans Halsstraat N". !)0, 
in het openbaar aanbesteden: 

Het ophoogen van bouwterreinen 
in den Binnendijkschen Buiten-
velderschen Polder, onder de 
gemeente Amsterdam, 

waarvan het bestek in bovengenoemd Café 
ter lezing ligt en tegen betaling van ƒ 0.50 
is te verkrjjgen in de Brakke Grond, Het58. 

Aanwijzing op het terrein zal plaats hebbel 
op Donderdag tien 15 Juli 1SS0, des namid
dags te 2 uur. 

Ter uitvoering van de voorgenomen onder
zoekingen tot het verkrijgen van beter 
drinkwater in de gemeente Harlingon, 
worden bij den ondergeteekende PROSPEC
T U S S E N ingewacht benevens zoodanige 
inlichtingen, welke zullen kunnen strekken 
tot het sluiten eener overeenkomst voor 
het instellen van bedoeld onderzoek. 

M. R. LAMMINGA, 
Gemeente-Architect. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 27'"» Juli 1886, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der -Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bn' de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 447. 
Het wijzigen en uitbreiden van 

de Veelading te Buitenpost, ten 
behoeve van den spoorweg van 
Harlingen naar de Pruissische 
grenzen. 

Raming /' 2600 - . 
De besteding geschiedt volgens § 3!) van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 7J•» Juli 1886 

ter lezing nan het Centraalbureau bjj de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
HeerSectie-IngenieurL. J . DE SONNAVILLE 
te Groningen, en is op franco aanvraag aan ge
noemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 1 •!•>*•— Juli 1886, ten 1 ure. 

Utrecht, den 5 d " Juli 1S86. 

GOUDEN 
Staats-Medaiile. 

Medaille 
Breslau 

1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

Door toevallige omstandigheden 
wordt beneden fabrieksprijs aange
boden 600,0041 Kilo of het mindere 
daarvan, 

Portland-Cement 
van eene bekende 1ste fabriek: op 
den allerstrengsten keur kan de le
vering geschieden. Hrieven franco 
aan het Bureau van dit lilnd onder 
motto P. C. 

De Portland-Ccnientfabliek van 

DYCKERHOFF & SÖHNE g H I 
te Aiiionfbiirg liij lliebricli a / U lt(jn 

levert haar erkend en uitmuntend lahrikaat, naar 
den eisen der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, 

met garantie voor de grootste vastheid en 1880 . 
deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der fabriek: 400,000 vaten per jaar. 
Maguzijnhoudcrs in de voornaamste steden. 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 

1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 
alYI. 1879. 

Diploma A: 
Eerste prijs 
voor uit
muntend 
fabrikaat. 

Kassei 
1870. 

ENGELSCH CALQUEERLINNEN 
van uitnemende kwaliteit, uit de voornaamste Engelsche fabriek, expresseljjk voor ons 
gefabriceerd en daarom met onze Firma gewaarmerkt; in rollen van 22 Meter ter 
breedte van 0.77, 0.06 en 1.10 Meter. l u , n m 

Tc verkrügen benevens alle andere T E E K E N B E H O E F T E N bn TH. J . DOBBE en 
ZOON, Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen, te UTRECHT. 

Openbare Aanbesteding. 
De ONTVANGER PER REGISTRATIE E N 

DOMEINEN te RREDA, zal op Vrijdag den 
23 Juli 1886, des voormiddags te 10uren, in 
het Koffiehuis H E T HOF VAN HOLLAND, te 
Rreda, in het openbaar bjj enkele inschrijving 
aanbesteden: 

1°. het aanleggen van een W E G te 
Breda, met keibestrating en bij
komende werkzaamheden; 

2". het ophoogen van een deel van 
blok27ten Oosten van de Nieuwe 
Ginnekenstraat. 

Het bestek ligt ter inzage aan de kantoren 
der Registratie en Domeinen te 's-Bosrh, 
Bergen op '/.oom en Breda, en is aan laatst
gemeld kantoor van 6 Juli 1S86 af, tegen 
betaling van ƒ I per exemplaar, te bekomen. 

Aanwjjzing in loco op Dinsdag 20 Juli 1886, 
voormiddags 11 uur; bijeenkomst aan de 
Directiekeet in de Mauritsstraat. 

Nadere inlichtingen te bekomen bjj den 
Hoofdopzichter voor de ontmantelingswerken 
P. V A N DE E R V E Jz., te Breda. 

M i n i s t e r i e v a n W a t e r s t a a t , H a n d e l e n 
N i j v e r h e i d . 

P O S T I J E N . 

Aanbesteding. 
Up Vrijdag, 16 Juli 1886. des namiddags 

te één uur, zal, onder nadere goedkeuring 
doorof van wege den Minister van Waterstaat, 
Handel en Njjverheid, en in tegenwoordig
heid van den Rijksbouwmeester in het eerste 
district, aan het lokaal van het Departement 
van Waterstaat, Handel en Njjverheid, Bin
nenhof te 's-Gravenhnge, worden aanbesteed: 

Den verbouw van het bestaande 
Postkantoor te Utrecht en het 
onderhoud van het gebouw tot 
en met 31 Maart 1888. 

(Raming ƒ17720.) 
Deze aanbesteding zal geschieden bjj enkele 

inschrijving, overeenkomstig £ 434 en 435 
der Algemeene Voorschriften . vastgesteld bij 
beschikking van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Njjverheid, d. d. 12 September 
1S82, n°. 6, afdeeling Waterstaat A. 

Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal 
van het Departement van Waterstaat, Handel 
en Njjverheid, aan het bureel der Landsge-
bouwen. Binnenhof n" S te 's-Grareuhagc, 
en van het Provinciaal Bestuur van Utrecht 
cn is voorts op franco aanvrage, tegen be
taling der kosten, te bekomen bjj de boek
handelaars Gebroeders V A N CLÈEF, Spui 
n". 2S<x te 's-Gravenhage, en door hunne 
tusschenkomst in de voornaamste gemeenten 
des ltjjks. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door 
den Rijksbouwmeester in het eerste district 
te 's-Gracenhage. 

Aanwjjzing zal worden gedaan op Zaterdag, 
10 Jul i 1886, des middags te 12 ure. 

's-Gracenhage, 24 Juni 1SS6. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
DE BOSCH K E M P E R . 
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Neuchatel Asphalte Company I X London. 

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

T E 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N " . 3. 

N A T U U R L . A S P H A L T 
VAN 

M L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecoiii[irimepr(le Asplialtwegen en dito Dorsrhvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Kinks, Mout vloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Maga/jjtivloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Belon-1'iindeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men ziet 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of' bij den Heer 
H . G. KNOOPS C O » . . Beekstraat F. 02, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

H.&J.STJYVER, 
PABRIKANTEN V A N 

'II 

BECKER & B l i D M M H . - ARKHEN. 
KONINKLIJKE FABRIEK VAN 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

jM en andere 

I N S T R U M E N T E N 
ï o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN. 

WEEGWERKTUIGEN. 
Door P . G O U D A Q U I N T , te Arnhem, is aan de Inteekenaren verzonden: 

D E B O U W M E E S T E R . 
ONTWERPEN, SCHETSEN en DETAILS 

VAN 

Hedendaagsche en Oude Kunst en Voorwerpen van Kunstnijverheid, 
benevens Antwoorden op Prijsvragen. 

HIJF.KNGKIIRACIIT DOOR 
het Genootschap «ARCHITECTURA E T AMICITIA" , gevestigd te Amsterdam, 

en F. W. V A N G E N D T J.Gz., Architect te Arnhem. 
T W E E D E jaargang, D E R D E aflevering. 

Deze uitgave heeft ten doel om achtereenvolgens eene verzameling van het merkwaar
digste, dat in ons Vaderland op het gebied der Bouwkunde en Versieringskunst bestaat 
of uitgevoerd wordt, tot stand te brengen. 

Jaarlijks verschijnen 1 afleveringen, elk van O platen in Photo-lithographie, met be-
echrjjving, titelblad en register. 

Prijs per jaargang bij mtookening ƒ 8 . — ; voor de Leden van het Genootschap 
«ARCHITECTL'I!A ET AMICITIA" ƒ0.—. 

De E E R S T E jaargang wordt nog tot denzelfden prjjs afgeleverd. 
Mede is thans verkrjj^haar eene 

L I N N E N P O R T E F E U I L L E voor den eersten en tweeden jaargang. Prjjs ƒ 2 . 2 5 . 

. . . . . . . . « ^ « t j I J . i , 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

E E E E - D I F L O M A (hoogste onderscheiding). 
H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 

B i c k e r s t r a a t 
AMSTERDAM. 

j DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere a/of 
niet tropische producten; 

llnllrn'li' n, ElMMNKtle Steenovenkappen, 
GEBOUWEN ,„ Scherphoek . • n»r andere bo,,..ij»i, 

pfcrel in ijzer «I ijzer mtt hout i l steen. 
VAN DER LINDEN & C . , te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding eu dakbedekking pasklaar. 

U a l T a n l H e e r l l i K op l . inm. 

DE LINT & Cie. 
Rotterdam. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V T L L E R O Y & B O C H , 

BOCH FRÈRES. 
MOTTON H O L L I X S & Cie . 

Trottoir-IJzersteen en Comonttegels. 
Groote voorraden. 

~ A 7 J 7 B A C O N "i c T ~ 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen , Bouwmater ia l en enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV. « 3 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

PHOTOLITHOGRAPHY, PIIOTOZIMMIPHIE 
en Stéréotype-lnrirhting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor Ph»ullth*gri>i<hto, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van III!. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l ' l i * t « l n « -
g m p h i r voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zijne M r r e o i j i i i - i i i r i i - h i i i i B v.'or H H . Druk
ken, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op fr» ro aanvragegratistoegezonden. 

O . J . M V H I h'TWTR. 

A.H. VMBÊRGEIT, 
F A B R I K A N T T E 

Heiliger*ee, prov. Gron. 
S P E C I A L I T E I T I N 

Nieuwe Constructie 

B R A N D S P U I T E N , 
TORENUURWERKEN 

E N 

L U I D K L O K K E N , 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
A N T W E R P E N 1 8 8 5 . E E R E O I P L O M A . 

G o u d e n e n Z i l v e r e n M e d a i l l e s , 

• g r a f t a l ) *vta> j W; C w o otfci 
a RCHITECTVRAET 

s fe(MaSwiM s,MR iiiii!i„!»2dl lis.iii«iiiiii,!i,S;J I S ^ i f c j i i i i 

MICITIA 
é I K l i l I J P ^ ' Ï I I I I I J I B I f '•BglSJIIII 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N GENDT IGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Arehileelara et Amicitia JAN" SPRINGER, 

C. I). POSTHUMUS MEYJES en A. W. WETSSMAN. 
Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den Heer 

C. B. PosTHUMl's MKVJKS , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

TH. G. Sl'RKNC.F.RS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

A I J O N N E M E N T f 2.25 per 3 maanden of wel zes stiftten per jaar, bij 
vooruitbetaling cn franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 

f 7.50 en Neuerlandsch-Indie" f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 
A D V E R T E N T I E N * ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

cent vour een btwijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
AFZONDERLIJKE NOMMERS , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 

en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-Correspondent J O H . G» STEMI.ER CZN . , boek
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

l e . Als buitenlid is toegetreden de heer S. J. H . 
Trooster B.Hz. , architect te Zwolle. 

2C'. Op Woensdag 28 Juli a. s. zal de 8Ö4 s t P gewone 
tevens buitengewone vergadering gehouden worden. 

De agenda voor die vergadering zal in het eerst
volgend nommer worden bekendgemaakt. 

Namens het li e stuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

Gedrukt bij ö. W. van der Wiel & O., te Arnhem. 

(A. et A.) D E JUBILEUM-TENTOONSTELLING 
T E BERLIJN. 

III. 
Voor wij tot de behandeling der kunstwerken zelf 

overgaan, moeten wij nog met een enkel woord spreken 
over de Künstlerkneipe, reeds in ons vorig opstel 
vermeld en thans gereedgekomen. De beroemdste 
schilders hebben hier de wanden met kluchtige voor
stellingen bedekt. Allerlei eigenaardigheden der nieu
were Berlijnsche school worden met veel humor gepa
rodieerd. 

Zoo ziet men o. a. een schilder, die op een groot 
doek donkerblauw staat te smeren, een parodie op de 
blauwe fonds, die vooral bij portretten worden aange
bracht. Daaronder staat dan 

„lelt male ihn schön met Pinkertsblau 
Und ist der Hintmei noch so gran." 

Elders weer leest men: 
„Ohn Glück, Modcll und Gunst 
Ist wahrc Kunst umsutist." 

Een aardige parodie op de manie, om beeldhouw
werken te beschilderen, heeft hier ook een plaatsje ge
vonden. Men heeft n.l. een kop, die zeer goed in gips 
is gemodelleerd, met oude lappen omhangen en met 
allerlei kleuren besmeerd. Daarboven hangt dan een 
palet met penseelen en het opschrift: „Ob vnr unsere 
Bildwerke bemalen sollen?" 

Om de buffetopening is een rand geschilderd, waar
van het hoofdmotief gevormd wordt door de bekende 
aapjes van peluche, die een tijd geleden ook ten on- 1 

zent zeer in den smaak vielen. Een nabootsing van 
het tympan van den Zeustempel maakt een zeer komisch 
effect, daar zij bestaat uit kinderpoppen en paardjes 
op wieltjes. Gra[)pig is ook een veldslag van tinnen 
soldaatjes met een uitstekend geschilderde achtergrond. 
Wie eens hartelijk lachen wil, zal zich dus een bezoek 
aan dit „Künstlcrlnim" niet beklagen, te meer daar 
men er een goed glas bier drinkt. 

Daar onze lezers het meeste belang zullen stellen in 
de afdeeling „architectuur" , zoo wenschen wij daarmede 
het verslag te beginnen. 

De Duitsche en Oostenrijksche architecten hebben hier 
het leeuwendeel; toch zijn ook enkele inzendingen van 
Engelsche en Nederlandsche architecten aanwezig. De 
Duitsche architectuur wordt ons in tal van waterverf-
teekeningen , meest perspectievisch en dikwijls van zeer 
aanzienlijke afmetingen, te beschouwen gegeven, en 
haar bekende eigenaardigheden verloochent zij ook hier 
niet. De academische vorming der Duitsche bouw
meesters behoedt hen voor Aussclnccifungen, als men 
bij minder geschutte architecten maar al te dikwijls 
aantreft. Zij is echter tevens oorzaak, dat een zeer 
ruim gebruik van bouwkunstige gemeenplaatsen ge
maakt wordt, zoodat het persoonlijk cachet bij de 
meeste ontwerpen ontbreekt. Heeft eenmaal een motief 
succes, dan wordt het door tal van architecten on
middellijk nagevolgd. Zoo is b.v. het motief van den 
hoofdingang van het Palais de F Industrie te Parijs bij 
schier alle prijsvragen der laatste jaren toegepast, nadat 
Semper en Bohnstcdt daarmede succes behaald hebben, 
en zoo vindt thans de geveltop, door Hans Grisebach 
bij zijn Wohnhaus Faber gebruikt, tal van bewon
deraars. 

Hebben dus de meeste ontwerpen weinig persoonlijks, 
maar wijzen zij eenvoudig op den invloed van deze of 
gene hoogeschool of architect van naam, ook in de 
wijze van voorstellen heerscht eene zekere eenvormig
heid , die op den duur min of meer vermoeiend werkt. 
Oorzaak hiervan schijnt, dat er in Duitschland bepaalde 
Architecturmalcr bestaan, die de teekeningen, nadat 
zij in lijnen gezet zijn, in aquarel of gouache verder 
afmaken. Daar deze artisten van het eene bureau naar 
het andere trekken, laat zich begrijpen hoe deze een
vormigheid ontstaat. De teekeningen zijn echter allen 
zeer virtuosenltaft behandeld en de verdeeling' van 
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den arbeid schijnt in het algemeen niet ongunstig te 
werken. Een schaduwzijde van de zeer hoog opge
voerde teekenkunst is echter, dat dc gebouwen, als zij 
uitgevoerd zijn, dikwijls zeer tegenvallen. 

Beschouwen wij nu eenige der ontwerpen , door de 
Duitsche architecten ingezonden. Bruno Adam & 
Heinrich Schubert geven hun ontwerp voor de zaal 
van het verleden jaar te Dresden gehouden Gymna-
stiekfeest te zien, dat in een prijsvraag de overwinning 
behaalde. Dit welgeslaagd gebouw, dat o. a. in de 
Baueeitung van 1 SS5 werd afgebeeld, is hier in aqua
rel weergegeven. 

Een flink ontwerp is ook dat voor een Kurhaus te 
Wiesbaden, door Wilhelm Bogler; het is zeer knap in 
O.-I. inkt gewasschen. Hoezeer de Barokstijl thans 
in Duitschland in den smaak valt, bewijst het ontwerp 
van Cremer t i Wolffenstein voor de hoekgebouwen der 
Kaiser-Wilhelm- en Burgstrassc te Berlijn. Komt ons 
het ontwerp ook al te grillig voor, wij hebben toch 
lof voor de wijze, waarop dc stijl in deze gevels, die 
ons hier in model vertoond worden, is volgehouden. 

In den geest van den Barokstijl is ook het gipsmodel 
van den gevel van het woonhuis voor den bekenden 
uitgever Rudolf Mosse, door de architecten Ebe & 
Benda ontworpen. Dit model munt uit door zijn schoone 
plastische versiering, door den beeldhouwer Klein ge
modelleerd. 1 let bekende paleis Votl Tielc- Winkler van 
dezelfde architecten wordt ons in een fraaie photographic 
te aanschouwen gegeven. 

Het atelier Ende & Böckmann , tlat tot de bestbe-
klante der Pruisische hoofdstad behoort, is vertegen
woordigd door de ontwerpen voor een I.andeshaus, 
Synagoge en Bankgebouw te Dantzig. De ontwerpers 
zijn er vrij goed in geslaagd, hun bouwwerken met 
den eigenaardigen stijl der oude Ilansestad in overeen
stemming te brengen. Meer klassieken invloed ver
raden de ontwerpen voor het „Erbprinzliche" paleis 
te Dessau en het Landeshaus te Berlijn. 

Professor Ewerbeck te Aken heeft twee ontwerpen 
ingezonden, die met smaak als aquarellen behandeld 
zijn, nl. dat van de Hasselbachfontein te Maagden
burg en dat voor de restauratie van het raadhuis te 
Aken. Het komt ons voor, dat het laatste ontwerp 
't beste van de twee is; het levert het bewijs dat 
Ewerbeck zich met gemak in de vormen der middel
eeuwen weet te bewegen. De Hasselbachfontein vol
doet ons qua ontwerp minder. 

Onder de architecten, die zich in den laatsten tijd 
met succes op den kerkbouw toeleggen, behoort ook 
de firma Fliigge & Nordmann te Essen. Hun ont
werp voor de St.-Maximiliaankcrk te Munchen munt 
uit door schilderachtige groepeering; bij dat voor de 
Gcdaclitnisskirche te Spiers is met zeer veel talent 
een veelhoekige voorhal, bestemd tot het opnemen 
van schilderijen, als hoofdmotief gebruikt. Beide ont
werpen zijn zeer los van teekening. 

Een bijzonder gelukkig ontwerp is ook dat van 
Georg Frentzcn voor de restauratie van het Raadhuis 
te Aken. De wijze, waarop hier de beide torenspit
sen behandeld zijn, is zeer origineel; ook de loggia 
aan de achterzijde van het gebouw is een zeer goed 
behandeld motief Het verwondert ons dan ook niet, 
dat dit ontwerp, in sierlijke aquarellen te aanschouwen 
gegeven, met den eersten prijs bekroond en voor de 
uitvoering bestemd is. 

Voornamelijk om het fraaie teekenwerk noemen wij I 
dc ontwerpen van Giesenberg cn Grunert. De archi
tect Güldenpfennig schijnt zich bij voorkeur van mid-
delecuwsche vormen te bedienen; zijn ontwerpen voor 
kerkgebouwen hebben veel, dat ons aantrekt. 

Onder de zeer fraaie ontwerpen op decoratief terrein 

behoort dat voor de feestzaal van het Kaïisruhcr Kunst-
lerhaus, door Karl Hammer te Neurenberg. A l s 
aquarel overtreft dit ontwerp het meeste, op deze 
tentoonstelling aanwezig. 

De architect August Hartel, die zich af-en-toe met 
een zijner jongere collega's associeert, heeft hier goede 
kerkprojecten, waarbij vooral dat voor de Gedacht-
nisskirche te Spiers door het keurige teekenwerk uit
munt. 

Hauberrisser te Munchen stelt photographieën van het 
door hem ontworpen en uitgevoerde raadhuis te Mun
chen tentoon, die van een zeer vrije, dikwijls eenigszins 
gezochte opvatting van Gothische motieven blijkgeven. 
Niet onverdienstelijk, ofschoon eenigszins droog, is 
het ontwerp voor het raadhuis te Wiesbaden, een 
gebouw, waarvan de uitvoering aan dezen architect is 
opgedragen, hoewel Ewerbeck & Neumeister indertijd 
bij de prijsvraag de zege behaalden Hier en daar 
heeft Hauberrisser aan dit project nog al het een cn 
ander ontleend. 

De Hanoversche school wordt waardig vertegen
woordigd door Christoph H e h l , die zich vooral als 
talentvol kerkbouwmeester kennen doet. Een interes
sante verzameling van meest Gothische ontwerpen is 
ook die van Hilger Hertel te Munster. 

Met belangstelling zal men de belangrijke inzending 
van Von Holst & Zaar beschouwen; vooral munten 
hierbij uit een ontwerp voor een „Rcichsgcrichthaus" 
te Leipzig, en een voor een raadhuis te Oldenburg. 
Het ontwerp voor het Hotel Alexanderplatz komt 
ons een weinig al te pretentieus voor. 

Hoewel de bouwmeesters Vonder Hude& Hennicke 
zich niet geheel aan de strooming, die thans in de 
jongere Berlijnsche architectenwereld de heerschende 
is, hebben weten te onttrekken, blijven zij toch nog 
zooveel mogelijk, aan de traditiën der oudere school 
getrouw. Vandaar dat hun werk bij den eersten aan
blik eenigszins tegenvalt; beschouwt men het ech
ter op den keper, dan bespeurt men, dat men hier 
te doen heeft met mannen, wicn het met hunne kunst 
ernst is en die zich van al hunne vormen behoorlijk 
rekenschap geven. Dat zij ook aan een zuiver utili
teitsgebouw een aangenaam aspect weten te verleenen, 
bewijst hun ontwerp voor een abattoir te Buda-Pest. 

Professor Jacobsthal is vertegenwoordigd door zijn 
ontwerp voor een stationsgebouw te Straatsburg, dat, 
hoewel met zorg gedetailleerd , toch van een zekere 
droogheid niet is vrij te pleiten. De perspectief, in 
O.-I. inkt gewasschen, is fraai van bewerking. 

Het bekende ontwerp van Ihne & Stegmuller voor 
het slot Altenburg, dat reeds zoovele jongere architec
ten tal van dankbare motieven aan de hand deed, ziet 
men hier met genoegen terug. 

I^en zeer geslaagd ontwerp is dat voor een vereeni-
gingslokaal voor den Duitschen Boekhandel te Leip
zig , door Kayser & Von Groszheim. Het is een waar 
palcis in zoogenaamd oud-Duitschen stijl. Minder be
haagt ons het bankgebouw „Germania" van dezelfde 
firma; zij heeft hier al te zeer aan haar zucht tot over
lading toegegeven. Ter loops zij opgemerkt, dat over
lading een kwaal is, waaraan vele der ontwerpen van 
de hedendaagsche Duitsche architecten lijden; daardoor 
ontstaat iets / to/w««-achtigs, dat het tegendeel van 
deftigheid teweegbrengt. Vooral wanneer men de ont
werpen uitgevoerd ziet, valt het in het oog. Matiging 
is voor de Duitsche architecten een eerste vereischte, 
vooral daar zij betrekkelijk weinig echte materialen ter 
hunner beschikking hebben, en maar al te dikwijls tot 
surrogaten de toevlucht moeten nemen. 

De klassieke rust vindt men terug in het ontwerp 
van Hugo Licht van het nieuwe Museum te Leipzig. 
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De wijze van voorstelling is uitmuntend. Licht toont 
veel smaak voor sgrafitto-orncment te bezitten. 

Wij vermelden als bezienswaard nog het nieuwe 
kunst-academiegebouw te Dresden door Lipsius, al 
komt het ons voor, dat het in het kader der overige 
Dresdensche monumentale gebouwen niet al te goed 
past. Onder de ontwerpen van W . Martens merkten 
wij op een keurige aquarel van een eetzaal in Schiosc 
Mellenau; het Münchener bankgebouw kan ons min-
dsr behagen. Een ontwerp van W . May voor de A m 
sterdamsche beurs, achten wij wat droog van vormen. 

Dat ook het Ministerium der öffcntlichcn ArMten 
de kunst ter harte gaat, blijkt uit de collectie ont
werpen , door dit lichaam ingezonden. Wanneer men 
de tegenwoordige Duitsche openbare gebouwen ver
gelijkt met die, in de laatste jaren van regeeringswege 
in Nederland tot stand gebracht, is die vergelijking 
niet in ons voordeel. Een officieele stijl, zooals wij 
bij ons te lande tot veler ergernis aantreffen, schijnt 
in Duitschland onbekend. Een groote verscheidenheid 
doet ons zien, dat men er in Duitschland naar streeft, 
elk wat wils te geven. Onder de ontwerpen trokken 
ons vooral aan dat voor het Landgericht te Potsdam, 
dat voor het Landgericht te Berlijn, dat voor het Re-
geeringsgebouw te Breslau, en vooral dat voor het 
Oherlandesgericht te Frankfort aan de Main. A l deze 
gebouwen worden blijkbaar niet uit een karige beurs 
betaald. 

Een model voor de Fricdenskirchc van August Orth 
trekt om zijn groote afmetingen de aandacht; bijzon
der aantrekkelijk is echter de kapel, door Johannes 
Otzen in natura opgericht. Men vindt in deze kapel 
zeer fraai schilderwerk, glasschilderwerk, gekleurd 
glas-mozaïek, kerkmeubelen met goed snijwerk, ijzeren 
en bronzen kerksieraden, alles tot een zeer behagelijk 
geheel te zamen geschikt. 

Julius Raschdorff" handhaaft zijn reputatie door een 
goedgeteekend ontwerp voor een postkantoor te Erfurt, 
in berg- en baksteen. In August Rincklacke leeren 
wij een kunstenaar kennen, die de middeleeuwsche 
vormen met veel virtuositeit behandelt, en een mees
ter in het perspectiefteekenen is. De ontwerpen van 
Paul Rottger, Rossbach en Schaede ziet men met ge
noegen. 

Onder de inzendingen van het atelier Schmieden, 
von Weltzien & Speer is een zeer goed ontwerp voor 
een Rcichsgcrichtshaus te Leipzig, en ook een, zoo 
uit een hygiënisch als uit een esthetisch oogpunt, hoogst 
aanbevelenswaardig ontwerp voor een nieuw ziekenhuis 
te Amsterdam. Het is ons onbekend , of dit ontwerp 
ten gevolge van een opdracht van het Amsterdamsen 
Gemeentebestuur vervaardigd werd, dan wel, zooals 
bij veel ontwerpen in den catalogus vermeld is, of het 
„ans eigenem Antriebe entuvrfen" is. Ons komt dit 
ontwerp, dat consequent het paviljoensysteem toepast, 
en voor een terrein nabij het bestaande Buitengasthuis 
bestemd schijnt, zeer goed bestudeerd voor. Mocht 
het werkelijk op last van de Amsterdamsche regeering 
vervaardigd zijn, dan zouden wij wenschen, dat het 
in de hoofdstad des Rijks tentoongesteld werd, al was 
het maar alleen om de meesterlijk geteekende vogel
perspectief. 

Friedrich von Schmidt, sedert kort „Freihcrr", heeft 
behalve twee teekeningen van zijn Weener Raadhuis 
ook vier bladen met afbeeldingen van het Stiftungshaus, 
gebouwd ter plaatse waar eens het Ringtheater stond, 
geëxposeerd. Meer en meer schijnt bij dezen kunste
naar een streven te ontstaan, om de motieven der 
Fransche en Duitsche Gothiek met elementen, aan dc 
Ital iaansche, speciaal de Venetiaansche Gothiek, ontleend, 
samen te voegen , wat ons niet altijd gelukkig voorkomt. 

Wie Bruno Schmitz in zijn kracht als teekenaar wil 
zien, moet vooral niet verzuimen de magistrale houts-
koolschets voor het Victor-Emanuel-monument te Rome, 
ter tentoonstelling aanwezig, te gaan bewonderen. Deze 
teekening behoort tot het uitstekendste, wat hier te 
zien is. 

Zeer fraai is ook het ontwerp van den architect Schor-
bach te Hannover voor het kasteel, dat de Hertog van 
Cumberland , wiens aanspraken op den Brunswijkschen 
troon zooals men weet door de Duitsche Regeering 
niet erkend worden, te Gmunden in Opper-Oostenrijk 
heeft laten bouwen. De laat-Gothische stijl is hier 
met veel talent toegepast. 

Heinrich Seelig heeft op deze tentoonstelling twee 
zeer goede projecten, en wel dat voor het Stadtthea-
ter te Halle a/d Saaie, in een flink model en ettelijke 
teekeningen afgebeeld, en dat voor een Universiteits
bibliotheek te Leipzig. De photographieën van uitge
voerde bouwwerken van Oscar Sommer te Frankfort 
zijn zeer belangrijk ; zij geven echter bij verre na geen 
volledig beeld van de hedendaagsche Frankforter ar
chitectuur. De overige Frankforter architecten toch 
schitteren door hunne afwezigheid. Over het algemeen 
kan men zeggen dat de bouwmeesters van het Sprce-
Atlien het leeuwendeel der wandvlakte verkregen. 

Behalve een verdienstelijk ontwerp voor een Raad
huis te L a Plata heeft Hubert Stier nog een kader 
met photographieën tentoongesteld, waarbij zeer origi-
neele scheppingen voorkomen. Tot de meesterlijke 
aquarellen behoort ook het ontwerp voor een Rcichs-
gerichthaus te Leipzig door Friedrich Thiersch te Mun
chen. De ernstige waardigheid, die een degelijk ge
bouw moet kenmerken , is hier op uitstekende wijs tot 
uitdrukking gebracht. Vooral de Salie des pas perdus 
is hier van een effect, dat aan dat van de basiliek van 
Constantijn te Rome herinnert. 

Otto Wagner heeft op deze tentoonstelling een zeer 
monumentaal, met brio geteekend ontwerp voor een 
Parlementsgebouw te Buda-Pest. Vermelden wij ten 
slotte nog de ontwerpen van Walther, von Wilemans 
en Werdenbach & Kappler, welke laatste firma een 
flink gipsmodel van een Casino-gebouw te Chemnitz 
heeft ingezonden , dan hebben wij het belangrijkste der 
Duitsche architectuur besproken. 

Ongetwijfeld is het effect, dat de Duitsche archi-
tectuurafdeeling maakt, zeer schitterend, vooral voor 
leeken. Reeds in den aanvang van dit opstel wezen 
wij op eenige schaduwzijden; wij kunnen hier nog 
bijvoegen, dat ook dc Duitsche bouwmeesters, in na
volging van de Fransche, en daartoe door de talrijke 
prijsvragen aangemoedigd, meer cn meer in „prentjes-
makerij" heil gaan zoeken, wat ons wel eenigszins be
denkelijk schijnt. 

Hoewel wij het niet afkeuren, dat men der teeke
ningen een eenigszins aantrekkelijk aanzien tracht te 
geven, achten wij het verkeerd, dat de bouwmeester 
met den schilder wil gaan concurreeren. Dit leidt tot 
het zoeken van decoratieve effecten, die dikwijls ont
aarden in een zinledig praalvertoon. Het hoogste , wat 
in dien zin te bereiken valt, is thans door de Duitsche 
architectuur geleverd. 

Het zou ons niet verwonderen, indien er na de 
Barok-periode, die onze Germaansche broeders thans 
doorleven, als heilzame reactie een tijdperk van be-
trekkelijken eenvoud volgde. 

Wat er verder belangrijks op de Jubileum-ausstellung 
te zien is, bespreken wij in een volgend opstel. 
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(A.et A.) D E G E S C H I E D E N I S D E R 
TUINBOUWKUNST. 

D O O R 

F. J . B R E M M E K H Z . 

(Vervolg van pag, 226). 
Italiaansche tuinen. 

In Italië begint tegen het einde der vijftiende en 
den aanvang der zestiende eeuw de Renaissance der 
tuinbouwkunst. In dit tijdperk ontstaan de villa's 
Médicis, Doria, Borghese, Colonna, Aldobrandinienz., 
die ons herinneren aan de groote namen der Italiaan
sche familiën, die met den meesten ijver voor de kunst 
en letteren werkten. 

Men vond er echter steeds de versieringen, aan de 
bouw- en beeldhouwkunst ontleend, terug en aan de 
plantenversiering werd weinig ruimte afgestaan. 

Een Italiaansche uitvinding zijn de kruid- of bota
nische tuinen, voor het eerst aangelegd in 1546 te Pa
dua, later gevolgd door die te Pisa en Bologna. 

Het nut dezer tuinen werd weldra zoo algemeen 
erkend door de medici. dat ze bij verschillende hooge-
scholen werden aangelegd, zooals te Montpellier in 
1593 en te Leiden in 1577. 

Fransche tuinen. 
De botanische tuinen waren het, die in Frankrijk 

aanleiding gaven tot het bestudeeren der tuinbouwkunst. 
Vooral onder de regeering van Frans I begint deze 
kunst te herleven; Fontainebleau en Chambord zijn er 
de bewijzen van. Hier straalt echter de Italiaansche 
geest nog door en hoe kon dit anders met zoovele 
Italiaansche kunstenaars, als Frans I aan zijn hof had 
geroepen. 

Eerst met Hendrik IV kwam hierin verandering, toen 
Claude Mollet als inspecteur over de Koninklijke tui
nen werd aangesteld. Het park van het kasteel Anet 
in Normandië had hem een zekere vermaardheid be
zorgd; hij bracht een geheele omwenteling in de tuin
bouwkunst teweeg, brak met den streng symmetrischen 
rechthoekigen vorm en maakte voor het eerst bloem
perken , als borduurwerk aangelegd. 

De tuinen van Mollet bestaan gewoonlijk uit 4 hoofd-
deelen, waarvan ieder weer in kleinere afdeelingen van 
verschillende teekening is verdeeld, terwijl in het midden 
een fontein is geplaatst. Mollet heeft daardoor veel 
bijgebracht tot den grootschen stijl van Le Nótre , die 
aan Italië slechts de vormen ontleende en niet de pro
porties. 

Uit de vinding van Mollet ontstond ook de smaak 
voor het versieren der bloemperken met arabesken, 
rozetten , schilden, naamcijfers en opschriften , vooral 
toegepast door zijn opvolger Boyceau de la Baraudière. 

De eigenlijke Fransche stijl ontwikkelt zich eerst 
onder de regeering van Lodewijk X I V door André 
le Nót re , geboren te Parijs in 1613. Het kenmerkend 
karakter der werken van Le Nótre is, dat hoewel hij 
alles tot de rechte lijn en den symmetrischen vorm 
terugbracht, hij toch een zekere grootschheid wist te 
bereiken. Volgens zijn ontwerpen werden de konink
lijke verblijfplaatsen versierd met uitgestrekte terrassen, 
zooals te St.-Germain , monumentale trappen , zooals te 
Versailles, en een overvloed van standbeelden , fontei
nen , bassins, watervallen enz. 

Van alle tuinen, die Le Nótre heeft aangelegd, is 
die van Versailles zeer zeker zijn meesterstuk en zij , 
die zijn werk op de plaats zelf hebben bewonderd, zul
len dat, geloof ik , volkomen met mij eens zijn. Men 
mag den stijl eentonig en vervelend noemen, maar 
niemand zal aan den aanleg van het park te Versailles 
een breedheid ontzeggen, die goed past bij de monu
mentale lijnen van het gebouw, waarbij het is aangelegd. 

Le Nótre heeft het geluk gehad zijne denkbeelden 

door verscheidene landen te zien aangenomen. In 
Engeland, te Greenwich en St.-James, in Zweden, 
Duitschland en Spanje, en zelfs in Italië, volgde men 
zijn stijl. 

Er is veel gezegd en geschreven over de scheppin
gen van Le Nótre. Hij is goed en slecht beoordeeld, 
zoowel gedurende zijn leven als na zijn dood in 1700. 
Maar uit welk oogpunt men zijn stelsel ook beschouwt, 
dit is zeker, dat het uitnemend pastte bij het praalver
toon aan het hof van Lodewijk X I V . 

Beschouwen wij nu de regelen, waarnaar zijne tui
nen werden aangelegd. 

Na keuze van het terrein, dat in eene vlakte of op 
eene helling moest gelegen zijn, om de woning zelf 
op het hoogste punt te kunnen plaatsen, had men vier 
hoofdpunten in het oog te houden: 

1". niet te veel de natuur aan de kunst op te of
feren ; met andere woorden den tuin niet te omgeven 
met hooge muren , hem niet te overladen met fonteinen, 
galerijen, trappen enz., maar er des te meer bloemper
ken in aan te brengen, voorts de waterpartijen beneden 
te plaatsen, opdat ze natuurlijker zouden schijnen; 

2". de tuin niet somber en treurig te maken door 
te veel hoog geboomte, maar de bloemperken flink 
te doen uitkomen en slechts laag struikgewas erbij te 
planten; 

3". niet in het andere uiterste te vervallen door 
den tuin geheel naakt en bijna zonder schaduw 
aan te leggen, doch hem zoodanig te maken dat men 
uit de vestibule van het gebouw met een oogopslag 
het gezicht heeft over het geheele terrein; 

4". het terrein grooter te doen schijnen dan de 
werkelijkheid, door het uitzicht te beperken met lanen 
en beplantingen, vooral aan de zijden en langs de mu
ren , om ze te verbergen. 

De gewone afmeting was een derde of de helft lan
ger dan de breedte, opdat de deelen langwerpig en dus 
aangenamer van vorm zouden zijn. 

Voorts moest men nog in het oog houden: 
5". de woning minstens drie treden hooger te leg

gen dan het terrein; 
6". de bloemtuin het dichtst bij de woning aan te 

leggen en te doorsnijden met grasperken om er meer 
relief aan te geven zonder echter het gezicht te belem
meren door eenig struikgewas of heg. Hoogstens 
mocht men den buitensten omtrek beplanten, om een 
slecht uitzicht aan het oog te onttrekken. 

Boschjes mochten alleen in het overige gedeelte van 
den tuin voorkomen, waarbij men zorg moest dragen, 
eene beplanting met ook 's winters blijvend groen aan 
te brengen. 

Het uiteinde van een bloemtuin werd versierd met 
bassins, omgeven door palissaden, die eene ronde 
afsluiting vormden. De ruimte tusschen bassin en 
palissaden bestond uit een grasperk, versierd met bloem
vazen. Groote lanen liepen op die bassins uit. 

In tuinen, met terrassen aangelegd, werd het gezicht 
niet beperkt door palissaden, maar geheel vrijgelaten 
en beziggehouden door eene opvolgende reeks bloem
tuinen , steeds rijker versierd naarmate men dichter 
het huis naderde. De voornaamste toegangslaan was 
recht over het gebouw en werd weder rechthoekig 
doorsneden door een tweede laan. Beide waren zeer 
breed en bij de muren afgesloten door hekken, om 
het gezicht nog verder te doen reiken. In de deelen, 
door deze lanen afgesneden, bracht men beplantingen 
in verschillende teekeningen, doolhoven, fonteinen, 
beelden enz. aan. 

Le Nótre wilde zooveel mogelijk de kleingeestigheid 
vermeden zien, en zeide: „beter twee of drie een weinig 
te groote motieven dan een tiental kleinere, die echter 
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prullen zijn." Voor men het ontwerp ging maken, 
moest men nagaan wat het worden zou na twintig of 
dertig jaren en niet zooals het er op het oogenblik zou 
uitzien. Bij kruising van lanen werden de scherpe 
hoeken afgerond of de kanten afgeschuind. 

De teekening der bloemtuinen werd geheel meet
kundig samengesteld. Men kende vier soorten: 

i° . die als borduurwerk aangelegd en beplant met 
zeer laag hout; 

2". die in afdeelingen verdeeld , van de eerste ver
schillende door de symmetrie der teekening op de 4 
hoeken. Zij werden voorzien van dicht hout en gras
perken ; 

3". de Engelsche, die zeer eenvoudig waren en uit 
een enkel grasveld bestonden, somtijds doorsneden 
en omringd met een zoom van bloemen; deze manier 
werd uit Engeland overgebracht onder Lodewijk X I V ; 

4». de bloemtuinen, die noch grasperk noch bor
duurwerk bezaten, maar bestonden uit kleine bloem
perken , gescheiden door zandpaden. Zij waren uit Italië 
ingevoerd en werden ook wel bloemisterijen genoemd. 

De breedte van een bloemtuin moest gelijk zijn aan 
de gevelbreedte van het gebouw, waarvoor hij was 
aangelegd. De lengte kon twee-of driemaal de breedte 
bedragen. 

Na de bloemtuinen komen de lanen en omheiningen 
in aanmerking. 

Men onderscheidde de lanen in gesloten en open, 
enkelvoudige en dubbele, witte en groene lanen. 

De gesloten lanen worden gevormd door boomen, 
waarvan de kruinen zoodanig behakt waren, dat zij 
elkaar raakten. Zij werden niet zeer breed gemaakt 
om spoediger schaduw te kunnen geven. 

De open lanen waren die, welke begrensd waren 
door bloem- en grasperken of heggen en laag geboomte. 
De voornaamste lanen moesten open zijn om het ge
zicht op den gevel van het gebouw niet te veel te 
belemmeren. De enkelvoudige ianen bezaten twee rijen 
boomen, de dubbele vier, zoodat men drie enkelvou
dige kreeg, waarvan bij de middelste de boomen vrij
stonden , terwijl bij de buitenste de tusschenruimten 
met een heg werden opgevuld. Witte lanen waren 
die, welke geheel begrint waren; bij de groene was 
de middelste met gras voorzien en de buitenste be
grint. Bij de hellende lanen was de weg met tonrondte 
bewerkt, tot afvoer van het water naar de zijkanten; 
de vlakke op afstanden in het midden van zinkputjes 
voorzien. 

Wat de afmetingen betreft vindt men de volgende 
gegevens: 

De beste afmetingen waren: 
Een laan van 400 M . lengte 14—16 M . breedte. 

, 600 „ „ 18—20 „ 
„ „ „ 800 „ „ 20—24 „ 

Voor de dubbele lanen besloeg de middellaan de 
helft en de buitenste een vierde der geheele breedte. 

De beste bodem ervoor was eene vaste ondergrond 
van geklopt puin, waarover de grintlaag werd gespreid. 
Kon men geen puin krijgen, dan werd de ondergrond 
goed aangestampt en een dikkere grintlaag gebezigd. 
Als omheining werd gewoonlijk de haagbeuk en de 
taxis, niet al te dik en goed geschoren, gebruikt. Naar
gelang van de hoogte onderscheidde men ze in waaiers 
of'gordijnen, als ze zeer hoog, en in banken, als ze slechts 
tot borstweringhoogte waren aangebracht. Dikwijls 
werden er nissen in gemaakt, om banken, beelden of 
vazen te plaatsen, die goed uitkwamen op dien groe
nen achtergrond. 

De boschjes beschouwde men als een der voornaam
ste deelen van den tuin. Zij waren het relief ervan 

en dienden tegelijk om des te beter bloem- en gras
perken te doen uitkomen. 

Hoofdzaak was de boschjes zooveel mogelijk met 
lanen te doorsnijden, maar altijd volgens zekere figu
ren , als de ster of het St.-Andrieskruis. In verband 
hiermede werden doolhoven, priëelen, fonteinen, eiland
jes , watervallen, enz. aangebracht. 

Men onderscheidde zes soorten van boschjes: met 
hoog hout, laag hout, hooge omheining, open bosch
jes, boomgroepjes en altijd groene bosschen. 

Bij de grasperken onderscheidde men twee soorten, 
de enkelvoudige en de samengestelde. Bij de eerste 
was alles gras, zonder eenige versiering, de tweede 
was als borduurwerk verdeeld en versierd met bloe
men en vazen. 

De smaak voor gevlochten latwerk was niet zoo ver
spreid onder de regeering van Lodewijk X I V a l s inde 
voorgaande eeuw. Het werd slechts in zeer weelderig 
aangelegde tuinen gebruikt omdat 't te kostbaar was. 
Het latwerk van den tuin van Condé kostte o. a. 20,000 
kronen, hetgeen echter niet belette , dat het binnen 
weinige jaren verrot was. 

(Wordt vervolgd), 

(A.etA.) H E T S A R P H A T I - M O N U M E N T . 
Bezoekers van het Paleis voor Volksvlijt zullen zich zeker 

het model herinneren, dat lange jaren in een der bijzalen «as 
tentoongesteld; dit model was dat, waarnaar het gedenkteeken 
voor Dr. Sarphati, den stichter van het Paleis, zou gebouwd 
worden. 

Was de belangstelling in Sarphati's streven zoo verflauwd, 
of meende men dat het Volkspaleis zelf het beste monument 
was? Wij wagen het niet te beslissen, maar zeker is het, dat 
de bijdragen voor het monument, voor het ontwerp waarvan 
de heer J. R. de Kruijff indertijd bekroond was, slechts traag 
inkwamen. Ook omtrent de plek, waar het geplaatst zou wor
den, bestond veel verschil van meening, en nadat het Frede-
riksplein en het Rondpoint vóór de Weesperbarrière beiden 
waren voorgesteld en afgekeurd, werd eindelijk een plek ge
vonden in een nieuw park, door de gemeente Amsterdam buiten 
de Utrechtsche-barrière aangelegd. 

Is deze plaatsing een gelukkige? Wij gelooven het niet; dit 
park, hoewel met smaak aangelegd, is o. i . te afgelegen. Om 
het te bereiken moet men eenige niet zeer aanzienlijke buur
ten doorgaan, waar al de monstruositeiten van den speculatie-
bouw in ruime mate te vinden zijn. Op het Frederiksplein, 
welks midden nog steeds om een versieringsmotief vraagt, zou 
het gedenkteeken beter geplaatst geweest zijn. 

Nadat de Gemeente de fundeering voor het monument bekos
tigd had, kon men tot de uitvoering overgaan. Het werk werd 
opgedragen aan de gunstig bekende aannemersfirma Cerlijn & 
De Haan, die zich op uitstekende wijze van haar taak kweet. 
De heer Beirer leidde de uitvoering. 

Donderdag werd het gedenkteeken onthuld. In een hard-
steenen waterbassin van ongeveer 12 M. middellijn verheft 
zich een 12 M. hooge tempel van Oberkirchnersteen. Het dak 
van dien tempel wordt geschoord door acht zuilen van gepolijst 
rood graniet, en daaromheen is in verguld letterschrift te lezen: 
Sarphati, stichter van het Xieuw-Amsterdam. 

Boven deze woorden prijken vier bronzen schilden; op een 
ervan ziet men het wapen van Amsterdam, terwijl op de drie 
andere de woorden: Onderwijs, Volksvlijt, Handel te lezen 
staan. 

De tempel wordt gedekt door de Keizerskroon, en aan zijn 
voet komen, uit vier leeuwenbekken, krachtige waterstralen 
te voorschijn, die gekruist worden door vier andere, welke 
door reusachtige kikvorschen omhoog worden geworpen. 

Tusschen de zuilen van den tempel staat het borstbeeld van 
Sarphati, het gelaat naar de stad gekeerd. Op het voetstuk 
geboorte- en sterfjaar 1813 en 1866. 

De indruk, dien het monument maakt, is niet ongunstig. 
Vooral in de details herkent men een bekwame hand. Over-
hoeks gezien, toont de bekroning van het tempeltje wat zwaar, 
de granieten balusters, daar aangebracht, zijn wat klcinlich 
uitgevallen en hadden gemist kunnen worden. De keizerskroon, 
die op de afdekking geplaatst en geheel a j o u r bewerkt is, 
herinnert te veel aan een bloemenmandje. Welke symboliek 
werd bedoeld, toen men rondom Sarphati's gedenkteeken kik
vorschen plaatste? Echt Hollandsen zijn deze symbolen zeker, 
doch minder toepasselijk. 

Hebben wij dus ook al eenige bedenkingen, wij aarzelen toch 
niet, het geheel te rangschikken opder de verdienstelijke ge-
denkteekenen, in de laatste jaren in Nederland opgericht. 
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P R I J S V R A A G 
VOOR K E N E E R E - D I P L O M A , 

U I T G E S C H R E V E N DOOR H E T C o M I l é V A X D E 
BAKKERIJTENTOONSTELLING. 

Ten vervoljjc op het bericht omtrent het 
programma van deze prijsvraag, opgeno
men op bb. 192 en 193 van dit Weekblad , 
kunnen wij thans inedodeclen, dat er 49 
antwoorden zijn ingekomen onder de vol
gende motto's: 

1. Frey. 
2. Diploma. 
3. L'art pour tout. 
4. Krakeling. 
5. Muhle ohne Gang, Glocke ohne 

Klang. 
6. Demeter. 
7. En zoo iets u niet behaagt, bedenk 

elk schip voert ballast mcê. 
8. Rien sans peine. 
9. Rogsetje. 

10. Lucullus. 
11. In zee. 
12. Ik zend 11 een ideeën velleke, aan 

mij terug het velleke. 
13. In afwachting. 
14. Demeter. (bis) 
15. Joh 13 vers 15a. 
16. Goede reis. 
17. Het zal u zijn tot een blijvend aan

denken. 
18. Roomtaart. 
19. Fructis Laboris Gloria. 
20. Ceres. 
21. Gloire de Dyon. 
22. 1886. 
23. Spectrum. 
24 Concordia 
25 La simplicité est le vrai beau. 
26. Concis. 
27. Er is geen koren zonder kaf. a en b 

(2 ontw.) 
28. De 3 krakelingen. 
29. Ars longa vita brevis. 
30. Ceres. 
31. Vivat fortuna. 
32. Streven. 
33. Ceres. 
34. Hollandia. 
35. Honi soit qui mal y pcnse. 
36. Ceres. 
37. Het Leidsche wapen (figuur). 
38. Multarium Artium Ministra Manus 

Natura homini dedit. 
39. Korenaren. 
40. Krintemik. 
41. Amstel. 
42. A . 
43. De kunst in het dagelijksch leven. 
44. Spes. 
45. Industria. 
46. Ceres. 
47. Rust roest. 
48. Voor 't dagelijksch brood. 
49 Diploma. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
M A A S T R I C H T . Sedert eenigen tijd is tus

schen den Minister van Waterstaat, Han
del en Nijverheid en het provinciaal be
stuur van Limburg eene gedachtewisseling 
gevoerd over de vraag, 0/ het vernieuwen 
der drie doorlaatbruggen in den Rijks
weg der 2c klasse van Roermond langs 
Hom naar den rijksweg ie klasse Nee-
ritter—Venloo al dan niet ten koste der 
Provincie moet geschieden t Genoemde 
bruggen zijn bestemd tot doorlaat van 
het Maaswater bij hooge rivierstanden, 
en, zooals met vele van die voorwerpen 
het geval i s , van eene constructie, die 
niet meer met de tegenwoordige eischen 
overeenstemt. Daarenboven is de toestand 
van dien aard, dat zij niet meer door ge
wone herstellingen instand te houden 
zijn, maar dat eene algehecle vernieuwing 
noodzakelijk wordt. 

Op grond van deze omstandigheden ver
meenden Gedeputeerde Staten, dat het 
bouwen der nieuwe bruggen door het Rijk 
moet worden bekostigd en dat een derge

lijk werk niet behoort tot de verplichtingen, 
die bij Koninklijk besluit van Maart 1821 
aan de Provincie opgelegd zijn. 

De Minister is evenwel eene geheel an
dere meening toegedaan en weigert iedere 
geldelijke medewerking in bovenbedoelden 
bruggebouw te verleenen. 

Dit besluit van den Minister heeft Ged. 
Staten ertoe gebracht aan de Provinciale 
Staten voor te stellen den vorenbedoelden 
weg, alsmede dien van Sittard naar Heerlen, 
met ingang van 1 Januari 18S7. niet meer 
voor rekening der Provincie te doen on
derhouden, aangezien beide wegen niet 
voorkomen op de tabel der wegen, die 
bij besluit van Maart 1821 als Rijkswegen 
2e klasse werden aangewezen, en zij daarin 
ook niet opgenomen konden worden, de
wijl zij in 1821 niet bestonden, maar eerst 
inde jaren 1838 en 1839 aangelegd werden. 

In de zitting der Provinciale Staten van 
13 dezer is dit voorstel met algemeene 
stemmen aangenomen. 

ADVERTENTIEN. 

ÏÏ.H. Architecten. 
Een jongmensch (IS jaar) die reeds'2jaar 

in de theorie en bjj de praktijk werkzaam 
geweest is, zag zich gaarne geplaatst op het 
bureau van een Architect of Gemeentewerken. 

Hoog salaris geen vereischte. Brieven on 
der letten H. B. bjj de Boekhandelaars J 
GILTAY E X ZOON te Dordrecht. 

AANBESTEDING. 
HET BESTUUR van den Noorder-IJpol-

der zal op Maandag den 26" Juli 1886, te 12 
uren des middags, op het Raadhuis te Am
sterdam (Kamer N°. 60) in het Openbaar en 
bjj enkele inschrjjving doen Aanbesteden: 

Het hard maken van een gedeelte 
Ringweg in genoemden Folder. 

De aanwijzing zal geschieden op II oens-
dag 21 Juli 1SS6, des namiddags te 2 uren, 
te beginnen nabij den Molentocht in den 
Polder. 

Nadere inlichtingen kunnen worden ver
kregen bjj den Opzichter des Polden (aan 
het Kantoor der Kouw-Opzichtere, op het 
Raadhuis te Amsterdam), bjj wien tevens de 
Voorwaarden dezer Aanbesteding te verkrjj
gen zjjn, tegen betaling van ƒ0.25. 

De Inschrijvingsbiljetten kunnen op den 
dag der Aanbesteding tot 11 uren des voor
middags worden ingeleverd aan de Secreta
rie van den Polder, op het Raadhuis voor
noemd, Kamer N°. 07 (afd. Financiën). 

De Nederlandsche 

CEJIENTSTEEMBRIEK, 
t e V R I J E N B A N bij D e l f t , 

hier te lande de oudste in dit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van R I O L E N , 
BUIZEN, W A T E R - en B E E R P U T T E N , 
G E V E L W E R K en alle tot het bouwvak 
behoorende artikelen. 

PHOTOLITHOGRAPHY, PH0T0ZIWR4PH1E 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergetcekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor P l i a l a l l l h a g r a w l i l e , 
bjjzoiider geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor i ' h o t a z l n c a -
f r a p h l e voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgeven en op 
zjjne H t r r r a t r p e - l n r i r h t i n g voor H H . Druk
ken, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/i«,.co aanvrage gratis toegezonden. 

G - J . T H I E M E . 

HH. Ingenieurs en Architecten. 
Een B O U W K U N D I G E zoekt direct 

plaatsing, goed bekend met jjzerconstructic. 
Brieven franco onder Letters J . B. aan het 

bureau van dit blad. 
DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 

niet tropische producten; 
Rollend* N Eiptuseerfttde SteeMmnkappea, 

GEBOUWEN m Scherphoek es mr andere I inim wijzen, 
frhtd in ijzer if ijzer mei hout .1 steen. 

VAN DER LINDEN & C \ te Dordrecht, 
Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-

kleeding en dakbedekking pasklaar. 
C a l v a i i l B e e r l i i t f op L a a n . 

Sinziger Mozaïekvlo renfabriek 
SINZIG a/fiijn. 

Deze Moza ïekv loeren hebben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, stand-
vastigste en, door de rjjke kleuren, als de 
schoonste bevloering doen kennen. Uit 
fijne klei en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj l>ij het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afslijting is 
onderworpen, zooals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & C'. , Amsterdam. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 26-"" Juli 1886. des namid

dags ten 1',, ure, zal door den Architect 
A . V A N DER STEUR J R . , namens het Be
stuur der Kemonstrantsche gemeente te Haar
lem, in het lokaal » W E T _ X EN W E R K E N " bjj 
enkele inschrjjving worden aanbesteed: 

Het bouwen van een nieuwe K E R K 
met CONCIËRGEWONING, op 
den hoek van de Wilhelmina-
en Prins-Hendrikstraat. 

De aanwjjzing op het terrein zal plaat» 
hebben op Woensdag den 21"'" Juli ISMi, 
des voormiddags ten '.) uur. 

Gedrukte exemplaren van het bestek zjjn 
na Zaterdag 17 dezer op fcaiico aanvrage ad 
ƒ0.75 te verkrjjgen bjj de Boekhandelaren 
DE E R V E N LOOS.1ES. 

De teekeningen liggen van af dien datum 
ter inzage bjj den Architect A. V A N DER 
STEUR JR . , Nieuwe Gracht n°. 50. 

koninklijke Nederlandsche 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag den 5d«» Augustus 1886, des na

middags ten 2 ure, zal, ten kantore der Maat
schappij t e Apeldoorn, worden aanbesteed: 

B e s t e k I S " . W. 
Het maken van de aardebaan, de 

kunst- en andere werken voor 
het gedeelte Apeldoorn—Ban-
cüjk (Twello) van den Loeaal-
spoorweg Apeldoorn—Deventer. 
(Bedrag der begrooting/103200.) 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrjj
ving , volgens § M van het bestek. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter 
inzage ten kantore der Maatschappij te Apel
doorn en zjjn aldaar tegen betaling van / 4. — 
per stel te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Hoofdingenieur-Directeur K. H . VAN BRE-
DERODE te Apeldoorn en den Heer Sectie-
Ingenieur M. E. DE WILDT te Deventer. 

Aanwjjzing op het terrein zal worden ge
daan op Donderdag den 29"'° Juli 1886 des 
voormiddags ten 11 uur, aanvangende te 
Apeldoorn. 

Bjjeenkomst van gegadigden aan het lokaal 
der Maatschappij te Apeldoorn des voormid
dags ten 10 uur. 

De Commissie van lleheer. 
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Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente UTRECHT zjjn voornemens op 
Zaterdag den 24 Juli 1886. des namiddags ten 
één ure, in het openbaar ten Raadhuize aan 
te besteden: 

„Het aanbouwen van localen en 
maken van inwendige verande
ringen aan het Schoolgebouw 
voor Middelbaar Onderwijs aan 
de van Wijckskade." 

Het bestek met teekeningen ligt van af 
Woensdag den 11 Juli e. k. ter inzage aan 
het bureau der gemeentewerken Achter Kla -
renburg en is van dien datum af' aldaar, 
zoomede ten Raadhuize (Afdeeling Finan
ciën) en bjj de Boekhandelaren V A N TER
V E E N k ZOON verkrijgbaar gesteld tegen 
betaling van / 1.— per exemplaar. 

Aanwjjzing in loco zal plaats hebben op 
Dinsdag den 20 Juli e. k. des voormiddags 
ten 10', ure. 

Utree/li, 10 Juli ISSfi. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

DE WATTEV1LLE. 

Openbare Aanbesteding. 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN 

DOMEINEN te BREDA, zal op Vrijdag den 
23 Juli 1886, des voormiddags te 10uren, in 
het Koffiehuis H E T HOE VAN HOLLAND, te 
Breda, in bet openbaar bjj enkele inschrjjving 
aanbesteden: 

1". het aanleggen van een W E G te 
Breda, met keibestrating en bij
komende werkzaamheden; 

2". het ophoogen van een deel van 
blok 27 ten Oosten van de Nieuwe 
Ginnekenstraat. 

Het bestek ligt ter inzage aan de kantoren 
der Registratie en Domeinen te 's-Bosch, 
Bert/co op /oom en Bceda, en is aan laatst
gemeld kantoor van 6 Juli 1SS6 af. tegen 
betaling van ƒ 1 per exemplaar, te bekomen. 

Aanwjjzing in loco op Dinsdag 20 Juli 1886, 
voormiddags 11 uur; bjjeenkomst aan de 
Directiekeet in de Mauritsstraat. 

Nadere inlichtingen te bekomen bjj den 
Hoofdopzichter voor de ontmantelingswerken 
P. V A N DE E R V E Jz., te Breda. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS der 
Gemeente UTRECHT zjjn voornemens op 
Zaterdag den 24 Juli 1886, des namiddags 
ten één uur in het openbaar ten Stadhuize 
aantebesteden: 

Het vervangen der bestaande houten 
ophaalbrug over de Vecht te Ne-
derhorst den Berg door eene 
ijzeren balansbrug met gemetselde 
landhoofden. 

Het bestek met teekening ligt ter inzage 
aan het Bureau der Gemeentewerken, Achter 
Klarenburg en is aldaar, zoomede ten Raad
huize (Afdeeling Financiön) cn bjj de Boek
handelaren V A N T E R V E E N & ZOON, ver
krijgbaar gesteld tegen betaling van / 1 per 
exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Maandag den 1!) Juli e. k., des middags 
ten 12 ure. 

Utrecht, S Juli 1SS6. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

DE W A T T E V I L L E . 

DE LINT & Cie. 
Rotterdam, 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V I L L E R O Y & B O C H , 

BOCH FRÈRES. 
MINTON HOLLIXS & Cie. 

Trottoir-IJzersteen en Comenttegels. 
Groote voorraden. 

Aanbesteding. 
BURGE M EESTER en W ETHOUDERS van 

EliKHUIZEN zullen op Maandag den 2*» 
Augustus 1886, des namiddag» één uur op bet 
Raadhuis in het openbaar aanbesteden: 

Het vergrooton en verbeteren der 
Zuiderhaven aldaar. 

(Raming /100.000.) 
Het bestek met drie teekeningen ligt op 

dc Secretarie der gemeente ter inzage, en 
is aldaar op franco aanvrage verkrijgbaar 
tegen betaling van f 1.50 per exemplaar. 

De aanwijzing zal geschieden op Maandag 
den 26'" Juli 1SSU. 

Inlichtingen zijn te bekomen bjj den In
genieur B. H00GEN1100M te Hoorn en den 
Opzichter der gemeentewerken te Eekhuizen. 

Enkhuizen, den 13 Juli ISSIi. 
Bucgemeestec en U'ethoudecs voornoemd, 

H A R T K A M P. 
lie Secretaris, 

II. V L A S V E L D. 

Ter uitvoering van de voorgenomen onder
zoekingen tot het verkrijgon van beter 
drinkwater in de gemeente Harlingen, 
worden bjj den ondergeteekende PROSPEC
T U S S E N ingewacht benevens zoodanige 
inlichtingen, welke zullen kunnen strekken 
tot het sluiten eener overeenkomst voor 
het instellen van bedoeld onderzoek. 

M. R. L A M M INGA. 
Gemeente-Architect. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemen van Verwarming 
en Ventilatie, Gas- en Waterleidin

gen, Bouwmaterialen enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV". 3 3 9 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

srelevenl 

S C H L E I C H E R & S C H Ü L L , 
D U R E N . 

Alle onsen Z E I C H N E N P A F L E R E N , PAUSPAPTEREN a. s. w. sind vorriithig, 
zum Originalpreisen bei Herrn Til. J . DOBBK & ZOON, l'tcecht 

BECkEK & BVlHHMiH. - AKNHUM. 
KONINKLIJKE FABRIEK v u 

A T E R P A S-, 
H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailfeerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN i VUL DE TRAVERS 
F A B R I E K 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

T f t A O E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 
VAN 

VAL l i TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorselivloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Hinks, Mom vloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, of' bjj den Heer 
H. G . K N O O P S C.OZN . . Beekstraat P. 62, te Arnhem. 

Be Directeur, W. PATON WALSH. 
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T H E O D . F E R D . B I E R H O R S T , H a a r l e m . 
levert als Representant der 

Deutschen Aaphalt Adieu- (ïe&elhchafi der 
Limmer- en Vonvohler (/roeren : 

Ondoordringbare waterdichte 

A S P H A L T V L O E R E N 
voon 

T R O T T O I R S , 

S k a t i n r r - R i n k s , 
K o l f - en K e g e l b a n e n 

Magazijnen, Gangen, Kohier», enz. 

H O U T A S P l i A L T V L O E R E N 
voor Bruggen, 

zeer geschikt om oude bruggen opnieuw te 
dekken en te versterken. 

Hout-Asphaltbalken 
voor z o l d e r c o n s t r u c t i e . 

H O T J T C E M E N T D A K E N 
volgens het beste systeem. 

Vloeren, Balken en Daken 
worden kant en klaar gelegd en geleverd. 
Zie beschrijving van Houtasphaltvloeren in het 

N ° . S van De Opmerker van -TA Februari 1SS1. 
Asphalt en zijne toepassing als bouwmateriaal 

in het N°. (i van 7 Februari 1SS5. 
I t a l i a a n s c h e 

Marmer-Mozaïkvloeren, 
Terazzo en Granito 

welke door mij in ons land ingevoerd zjjn, 
worden in alle mogelijke kleuren gemaakt. 

Zjj zjjn vooral aan te bev«len voor: 
V e r a n d a ' s , E n t r e e s , V e s t i b u l e s , 

K e u k e n s , M a g a z i j n e n , G a n g e n , enz. 
Om deze vloeren te vervaardigen, heb ik 

zelf bekwame Italiaansche werklie
den geëngageerd en kan tot coneurreerende 

prjjzen leveren, tevens ook: 

C E M E I T B E T D I e n CEMEHTVLOEBEW. 

Crranito voor Wandbekleedingen, 
Glasmozaïek en 

Stuk- en Kunstmarmer. 

1*. H O L I S I I O E K . - ^ V i n l i e n i . 
Leverancier van Z . M. den Koning, 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

m e t Z i l v e r 1 8 6 8 , 1 8 8 1 , 1 8 8 3 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t ) 
Hoogste onderscheiding 1 8 7 9 . 

EQÜERRES. MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALAXSEN, enz. enz. 
B A K E N S . R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 

Bekroond: 
D n s s e l d o r p 1880. 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 
F A B R I E K V A N 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursale*: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p t r e i - l e l i t I S t t O . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FEBD. EXGERS. Amsterdam, Utrechtsche Straat 14. 

J U M DER POT, , Vischsteeg i t . 7 , 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen coneurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
Belgische k l u i t - en hydraulische k a l k . 

Billijke prjjzen en vrachten. 

Kimstgraiiiet systeem Petitjean. Polychrom- of Frescocement. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

GOUDEN 
Staats-Medaille. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

De Portland-Cementfabriek T a n 

I DYCKERHOFF & SÖHNE f 
t e A i i i t i i i c l i n n r . b i j B i e b r i c b a / d . I J i j n 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naai
den eisen der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, 

met garantie voor de grootste vastheid en 
deugdeljjkheid. 

Productie-vermogen der fabriek: 400,000 vaten per jaar. 
Maguzijnhoudcrs in de voornaamste steden. 

DUSSELDORF 

Gouden 
Medaille, 

onder
scheiding 

in den 
Internatio

nalen 
wedstrijd 

te Arnhem, 
1879. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 

a M. 1879. 

Diploma A: 
Eerste prijs 
voor uit
muntend 
fabrikaat. 

Kassei 
1870. 

H.&J. SU Y VER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS u W E R k T L M , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
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ten, Gevelsteenen en Interieurs voor
handen in den Boek- en Kunsthandel van 
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1". Als buitenlid is toegetreden de heer D. E . Wen-
tink , bouwkundige te Schalkwijk. 

2°. De 846 9 , e gewone, tevens buitengewone verga
dering zal gehouden worden op Woensdag 28 Juli a. s. 
des avonds te 8 uren in het American Hotel. 

De agenda voor de vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 

Idem omtrent de jaarlijksche excursie, die zal 
plaatshebben op Zondag den 22 s t e " Augustus e.k. 

c. Behandeling der voorstellen van de wetswijziging. 
d. Kunstbeschouwing , te geven door den heer A . 

Salm G.Bzn. 
Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

(A. et A . ) D E G E S C H I E D E N I S D E R 
TUINBOUWKUNST, 

D O O R 

F. J . B R E M M E K H Z . 

[Vervolg en slot van pag. 235). 
De berceau's, kabinetten en portieken van de Fran-

sche tuinen werden verdeeld in kunstmatige en natuur
lijke ; eerstgenoemde waren van latwerk gemaakt en de 
berceau's samengesteld als een lang gewelf in den vorm 
van een galerij. De kabinetten waren vierkant of rond 
of bij wijze van twee salons aan de einden van een ber
ceau aangebracht. Portieken werden gemaakt aan den 
buitenkant der kabinetten of aan het einde eener laan, 
de ingang van een bosch enz. en vertoonden meestal 
de Ionische orde, die beschouwd werd als het schoonst 
en het gemakkelijkst in latwerk uit te voeren. Beroemd 
waren in dien tijd de Ionische kolommen van Clagny 
bij Versailles. Alles werd stevig door ijzer verbonden, 
vervolgens groen geverfd en met klimplanten versierd. 
Grotten waren in onbruik geraakt; wel versierde men 
de uiteinden van lanen met geschilderde landschappen, 
zooals die te Ruei l , die zoo natuurlijk waren, dat de 
vogels zich den kop te pletter vlogen tegen den muur, 
waarop de lucht geschilderd was. 

Ik heb misschien wat uitvoerig bij den Franschen tuin
aanleg der 17e eeuw stilgestaan en ben wat veel in 

• details getreden. Bij zulk een interessant tijdvak kon 
ik de verleiding echter niet weerstaan om eenigermate 
de bijzonderheden te behandelen. 

We komen nu tot de 
Vlaamsche en Hollandschc tuinen. 

Terwijl in Frankrijk en Italië de tuinaanleg, wat 
smaak en stijl betreft, groote vorderingen maakte, was 
Holland beroemd om de kweekerij. 

Reeds in het begin der X V l I e eeuw waren de bloem
bollen , zooals tulpen en hyacinthen, zeer gezocht, zoo 
zelfs, dat zij aanleiding gaven tot den welbekenden 
windhandel. Aan hen dankten de zoogenaamde Ho l 
landsche bloemtuinen, die zich over geheel noordelijk 
Europa verspreidden, hun ontstaan. De vormen waren 
noch nabootsingen van die uit Italië, noch van die uit 
Frankrijk, maar bezaten een eigen kenmerk. In het 
werk van J. v. d. Groen, De Nederlantsclte hovenier 
vindt men er voorbeelden van. 

De stijl van Le Nótre deed echter ook in Holland 
zijn invloed gelden o. a. in de tuinen van den prins 
van Oranje te Rijswijk, Hondsholredijk en het Bosch te 
's-Hage. Een karakteristieke afwijking bij den Hol -
landschen tuinaanleg echter was het gebruik van door
sneden cirkels. 

Uit dien tijd zijn ook afkomstig de parken van het 
Loo , aangelegd door Maria van Engeland in 1690. 
Zij zijn ontworpen door een Fransen architect, zekeren 
Marot of Marais, en de pracht ervan werd dikwijls 
vergeleken met die van Versailles. 

De tuinen in Duitschland. 
De invloed van den Franschen stijl deed zich ook in 

Duitschland gevoelen, waar verschillende parken op 
deze wijze werden aangelegd. 

Als voorbeeld kan men noemen de tuinen te Hei
delberg met terrassenbouw op de wijze van het oude 
Rome, het park van Schönbrunn in Oostenrijk, waar
van het ontwerp gemaakt werd door den architect 
Fischer van Erlach en dat nog in zijn oorspronkelijken 
staat is behouden gebleven. 

Het Prater, de groote openbare tuin te Weenen, 
werd gesticht in 1766 door Keizer Joseph II en be
stond uit 5 groote lanen als dc stralen van een ster, 
de zoogenaamde Praterstern. De ruimte tusschen de 
lanen werd ingenomen door grasvelden met verspreide 
boomgroepen of hakhout. 
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In Pruisen vindt men eerst onder Frederik II van 
den parkaanlcg gewag gemaakt. Van hem is afkomstig 
het welbekende Sans-Souci, dat eerst in den symme
trischen, later in Engelschen stijl is aangelegd. De Thier-
garten te Herlijn is vrijwel in denzelfden geest als het 
Prater te Wcenen; deze wijze van aanleg bleef bestaan 
tot in deze eeuw, toen zich een nieuwe richting open
baarde, waarvan de baanbrekers voornamelijk waren 
Skell en prins PÜckler Muskau. We zullen hierop 
echter later terugkomen. 

Onder dc belangrijkste parken van symmetrischen 
aanleg behoort wel dat van Schwetzingcn bij Heidel
berg. Ontworpen door Keurvorst Karei Thcodorus in 
het midden der XVTIIe eeuw, is het vrijwel in den 
oorspronkelijken toestand bewaard gebleven; het is 
een voorbeeld hoe eentonig deze stijl wordt, als hij slecht 
wordt begrepen en toegepast. De oppervlakte is 120 
hektare en het terrein bijna geheel vlak. 

Als tegenhanger kan men noemen het park van W i l -
helmshöhe, een der schoonste zoo niet de schoonste 
van alle tuinen in noordelijk Duitschland; de aanleg 
ervan werd begonnen door landgraaf Karei van Hessen 
in 1730. Het is gelegen op een heuvelachtig terrein 
en bezit schoone waterpartijen en een grootcn waterval 
van 65 M . hoogte. De plantengroei is er prachtig, 
inzonderheid in het bcukenbosch op den top van den 
heuvel. 

Overigens is uit dat tijdvak niet veel merkwaardigs 
uit Duitschland te melden, daar eerst, zooals reeds is 
gezegd, in de X l X e eeuw in Duitschland de tuinaan
leg een gewichtige plaats inneemt. 

Decnschc, Zweedsche cn Russische tuinen. 
Over deze kunnen wij kort zijn. De Denen bootsten 

voor het meerendeel in hunne bloemtuinen Holland na; 
in Zweden volgde men den stijl van Le Nótre , die 
voor Karei X I I plans vervaardigd heeft. Dc tui
nen te Upsala, bekend door den beroemden Linnaeus, 
zijn alleen belangrijk geweest voor de wetenschap; 
de kunst van versiering speelde er slechts een zeer 
ondergeschikte rol. 

Onder de Russische tuinen uit dit tijdvak is het 
park l'eterhof bij Kroonstad het voornaamste. Het 
werd aangelegd onder Peter de Groote door Alexander 
le Blond, een leerling van Le Nótre , maar het heeft 
als kunstwerk weinig waarde. 

Belangrijker zijn de 
Engelsche tuinen. 

Reeds in de twaalfde eeuw, onder Hendrik I, wordt 
melding gemaakt van het park te Woodstock, later 
toebehoorende aan den hertog van Marlborough. Ook 
leest men, dat de burgers van Londen in dien tijd 
reeds hunne woningen met schoone tuinen omringden. 

Gedurende de oorlogen tusschen de partijen van York 
en Lancaster nam de lust voor den tuinaanleg zeer af 
en hij kwam eerst weer in bloei onder Eduard III en 
Jacobus I. Uit dien tijd is afkomstig het. park van het 
kasteel te Windsor. De beplanting bestond voorname
lijk uit taxisboomen, op de Romeinsche manier bchakt. 

Onder Hendrik VIII werd het koninklijk park Non
pareil zeer weelderig aangelegd. De beschrijving er
van doet zien, dat de stijl overeenkwam met dien 
van Erans I , vroeger reeds vermeld. Merkwaardig is 
echter tevens de wansmaak, waarmede de boomen be-
hakt waren. Men zag bijvoorbeeld hulsten als de 
ark van Noach, palmboomen als de heilige Joseph, 
lindeboomen als koningin Elisabeth, en andere boomen 
als een wild zwijn of beelden van dichters en andere 
buitensporigheden behakt. Hamptoncourt, van kardi
naal Wolsey, Whitehall-park, Holland-house en Has-
field dateeren uit dien tijd. 

Met Karei II begint het tijdvak van den stijl van 

Le Nótre. De roem der monumenten te Parijs en 
Versailles spoorden dien vorst aan Le Nótre tot zich 
te roepen, die daaraan gehoor gaf en het Kanaal 
overstak. Onder diens leiding kwamen de tuinen te 
Greenwich en St.-James tot stand. De geestdrift, door 
die scheppingen teweeggebracht, was oorzaak, dat ver
scheidene lords hunne landgoederen en buitenverblij
ven volgens zijn stijl lieten inrichten. Zoo ontstonden 
Hackney van lady Brook, Caversham van lord Cra
ven , enz. 

In de tuinen van Wollston-IIall vond men in 1700 
een oranjerie, totnogtoe onbekend in Europa, overdekt 
met glas, waarvan onze latere serres afkomstig zijn. 

Van 1727 tot 1760 weiden dc tuinen te Kensington 
aangelegd, waarbij men meer van de rechtlijnige vor
men afweek en tot de kronkelende lijn overging. 

Dikwijls heeft men de eer der uitvinding van de 
zoogenaamde landschapstuinen aan Engeland toegekend, 
doch ten onrechte, daar men in Frankrijk het eerst 
met de traditie brak. 

Niet zonder strijd kwam deze verandering tot stand. 
De volgelingen van Le Nótre, als Le Blond, Dezallier, 
d'Argenville, Desgodets, de gebroeders Mansard, allen 
werkelijk bekwame kunstenaars, hielden lang zijn stijl 
in eere en het gelukte eerst aan Charles Rivière Du-
fresny daarin eene omwenteling teweeg te brengen. 
Wel ontzeggen de Engelschen hem die eer en schrij
ven die toe aan een hunner landgenooten, William 
Kent, maar het feit, dat Dufresny veel vroeger geleefd 
heeft, is , dunkt mij , een bewijs van de onjuistheid 
dier bewering. 

Veel heeft Dufresny niet tot stand gebracht, alleen 
het park van Mignaux is van zijne hand. De voor
name oorzaak is zeker wel, dat hij leefde in den bloei
tijd van Le Nótre. Meer deed Kent in Engeland van 
zich spreken, hoewel hetgeen hij voortbracht nog zeer 
gebrekkig was. 

Kent werd geboren te Yorkshire, was eerst eenvou
dig rijtuigschilder, maar ging later onder bescherming 
van lord Burlington als bekwaam decorateur naar 
Italië, vanwaar hij met een goed ontwikkelden smaak 
terugkwam. Hij vernieuwde toen eerst het huis van 
zijn weldoener en daarna de tuinen van Exton-Park, 
echter nog volgens het oude stelsel. Eerst na 1730 
wijzigde hij zijn stijl en begon hij zijne scheppingen 
op het gebied der landschapstuinen. Zijne ontwerpen 
werden zoo geroemd en waren zoo nieuw in Engeland, 
dat zij aanleiding gaven tot de reeds meegedeelde 
meening, dat hij er de uitvinder van zou zijn. Kent 
was ook meer schilder dan plantenkenner, zoodat grond
bezitters , die zelf de uitvoering leidden, met toepassing 
van Kent's denkbeelden verrassender uitkomsten ver
kregen dan hij zelf, zooals b. v. Morris, Pitt, Hamil
ton en Lyttlcton, die het in deze kunst tot eene groote 
hoogte brachten. 

Na Kent's dood in 1748, kwam Wright zeer in 
aanzien; hij was echter ook al meer schilder dan 
kweeker, zoodat hij zelf de uitvoering niet leidde, 
hoewel enkele ontwerpen, als het groote grasperk 
te Becker bij lord Burnington, Tonshil-Abbey bij Bris
tol en het terras te Oatland zeer verdienstelijk zijn. 

Na hem kwam Brown, die eene groote populari
teit verkreeg door zijn werk te Blenheim. Grove fou
ten kan men echter bij hem aanwijzen. Hij was na
melijk de uitvinder van de zoogenaamde ceintuurbe
planting , een doorgaand dicht bosch, waarin hij iedere 
bezitting insloot; hij vormde aldus een afgesloten land
schap zonder van de omliggende schoonheden partij te 
trekken en gaf ze den naam van clumps. Dc dumps 
zijn als het ware de plaag van de tuinen, die volgens 
dit betreurenswaardige stelsel zijn aangelegd. Aan zijne 
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waterpartijen gaf hij altijd denzelfden omtrek en de 
vormen waren zoo stereotiep, dat men ze uit duizen
den zou herkennen, evenals de dichte beplantingen, die 
meer den tuinman dan den artist verraden. Brown 
had vele navolgers. 

Latere Fransche tuinen. 
Gelijken tred hield de ontwikkeling van den tuin

aanleg in Frankrijk. Groote lof komt daarvoor toe aan 
De Girardin, die er een zorgvolle studie van maakte. 
Hij zegt: „Om een tuin te scheppen, moet men eerst 
een belangwekkend landschap uitkiezen en voor alles 
een schilderachtige ligging opzoeken. Het ideaal is 
iets samen te stellen , niet als architect of tuinman , maar 
als dichter en schilder. Alles moet harmonisch ver
bonden zijn, de natuur en de waarheid moeten het 
gevoel van den artist beheerschen". Vervolgens geeft 
hij eenige, men zal misschien zeggen naïeve, voor
schriften , maar die toch totnogtoe te weinig in prac-
tijk waren gebracht. A l s men zich een plan heeft 
gedacht, moet men, voor tot de uitvoering over te gaan: 

1 °. een potloodschets maken, goed nadenken en 
het plan vaststellen. 

2°. de hoofdmassa's der beplantingen schikken. 
3". zich rekenschap geven van het effect der con

structies op het terrein door middel van houten ge
raamten. 

4". de waterpartijen aangeven door banden van wit 
linnen. 

5°. het tracé aangeven door piketten, verbonden door 
een koord. 

6°. om boomgroepen aan te geven kruispiketten 
plaatsen met opschriften, waarop men den aard van 
de boomen aangeeft. 

Het geheel moet worden bestudeerd in verband met 
de omgeving. De omlijsting toch is even gewichtig 
voor de schoonheid van het ontwerp als de lijst bij 
een schilderij. 

Het geheel wordt aangegeven door het karakter van 
de streek, de details door het karakter van het terrein 
zelf. Een tuin moet volgens De Girardin bezitten : een 
bochtig en schaduwrijk pad, dat naar een fontein leidt; 
een geheimzinnig bosch met rotsen en urnen; een dicht 
boschje voor minnekoozenden; een nauwe doorgang, 
plotseling leidende naar een waterval, een eenzame 
vallei, een goed gelegen boerderij enz., alles goed om
lijst en toegankelijk gemaakt door flinke paden. Men 
ziet, dat hier werkelijk gezonde begrippen doorstralen; 
jammer, dat dit niet overal het geval is, daar hij ook 
volgens den heerschenden smaak van dien tijd aangeeft 
de tuinen in te richten volgens den rang en stand der 
eigenaars. 

Gedurende het tijdperk der Fransche Omwenteling 
verdween de studie van den tuinbouw, om eerst onder 
het Keizerrijk weder op te staan. 

In 1819 verscheen een werk van Gabriel Thouin, dat 
een welverdiend succes had. Hij gaf betere voorschrif
ten, hoewel men hem verweet te veel misbruik te 
maken van lanen. St. Ouen, een zijner beste ontwer
pen, wijst o. a. die fout aan. Met de regeering van 
Napoleon III begint eerst de bloeitijd. Het Bois de 
Boulogne, het park de Monceau, de Buttes Chaumont 
zijn er de voornaamste voorbeelden van en toonen 
welk een schoon effect kan teweeggebracht worden 
door alleen gebruik te maken van de hulpmiddelen, die 
de natuur van het terrein aanbiedt, zonder echter de 
andere kunsten geheel buiten te sluiten. 

Zij gaven den stoot tot het daarstellen van de open
bare tuinen en plantsoenen in de meeste groote steden 
van Europa, die steeds in talrijkheid en schoonheid 
toenemen. 

Onwillekeurig werden de ontwerpers onzer heden-

daagsche tuinen daardoor geïnspireerd en vindt men 
de nieuwe denkbeelden in hunne scheppingen terug. 
Dat men hier ook veel kaf onder het koren vindt, is 
licht te begrijpen, maar het is te hopen, dat dc liefde 
voor planten en bloemen, die tegenwoordig meer en 
meer inheemsch wordt, oorzaak zal zijn, dat een heil
zame kritiek wordt uitgeoefend en het werk der quasi-
artisten wordt veroordeeld. 

( A . et A . ) R A P P O R T 
VAN D E J U R Y T E R BEOORDEBLING D E R INGEKOMEN 

ONTWERPEN OP D E PRIJSVRAAG VOOR E E N E E R E 

D I P L O M A , UITGESCHREVEN DOOR H E T UITVOEREND 

COMITÉ D E R BAKKERIJ-TENTOONSTELLING T E A M 

S T E R D A M . 

De ondergeteekenden hebben zich op Vrijdag 16 
Juli en Zondag 18 Juli 1886 vereenigd in eender za
len van het Paleis voor Volksvlijt om kennis tc nemen 
van de ingekomen ontwerpen, te zamen 50 in getal. 

In aanmerking genomen, dat het ontwerp n°. 50, 
motto Consumptie, na den voorgeschreven datum is 
ingekomen, moet het, ingevolge programma , buiten 
mededinging blijven. 

De ingekomen ontwerpen zijn: 
1. Frey. 
2. Diploma. 
3. L'art pout tous. 
4. Krakeling. 
5. Muhle ohne Gang, Glocke ohne Klang. 
6' Demeter. 
7. En zoo iets u niet behaagt, bedenk elk schip 

voert ballast mèe, (Huisvriend). 
8. Rien(e) sans peine. 
9. Roggetje. 

10. Lucullus. 
11. In zee. 
12. Ik zend u een idee en velleke, aan mij terug 

het velleke. 
13. In afwachting. 
14. Demeter (bis). 
15. Joh. 13 V . 15a. 
16. Goede reis. 
17. Het zal u zijn tot een blijvend aandenken. 
18. Roomtaart. 
19. Fructis Laboris Gloria. 
20. Céres. 
21. Gloire de Dyon. 
22. 1886. 
23. Spectrum. 
24. Concordia. 
25. L a simplicité c'est le vrai beau. 
26. Concis. 
27. Er is geen koren zonder kaf ( A en B). 
28. De drie krakelingen. 
29. Ars longa vita brevis (1 en 2). 
30. Céres. 
31. Vivat fortuna. 
32. Streven. 
33. Céres. 
34. Hollandia. 
35. Honi soit qui mal y pense. 
36. Céres. 
37. Leidsche wapen. 
38. Multarum artium ministra manus, Natura ho-

mini dedit. 
39. Korenaren. 
40. Krintemik. 
41. Amstel. 
42. A . 
43. De kunst in het dagelijksch leven. 
44. Spes. 
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45. Industria. 
46. Céres. 
47. Rust roest. 
48. Voor 't dagelijksch brood. 
49. Diploma. 
50. Consumptie. 
De Jury is eenstemmig geweest in hare uitspraken, 

zoowel wat aangaat de toekenning der bekroningen, als 
de rangschikking der ontwerpen. 

Na een nauwkeurig onderzoek heeft zij gemeend, 
deze te moeten verdeelen in 5 seriën. 

In de i c serie heeft zij geplaatst de N». 4 , 6, 9 , 
12, 15, 18, 25, 35, 37, 38, 39, 45, 47 en 49, die 
geenerlei verdiensten bezitten. 

In de 2 e serie de N 0 8 . 3, 5, 8, 10, I I , 17, 19, 
20, 21 , 24, 27 (a en b) en 28, waarin eenige, zij 't 
ook zwakke, verdienste niet te miskennen is. 

In de 3' serie de NÜ S. I , 2, 13, 14, 16, 26, 29 
(1 en 2), 33, 34, 36, 40, 41 , 43 en 46, die, hoe
wel niet voor bekroning in aanmerking kunnende ko
men , alle hunne eigenaardige artistieke hoedanigheden 
bezitten. 

In de 4' serie de N->». 22, 23, 30 en 44, die aan
leiding gaven tot nader onderzoek. 

N°. 22 mist het cachet van een diploma voor het 
aangewezen doel. Het ontwerp is in opvatting te ar
chitectonisch, bevat enkele goede détails en is als 
teekening niet onverdienstelijk. 

N°. 23 is om de goede kleur-compositie van den 
rand in deze hoogere serie geplaatst. Het ornement 
en de figuren verraden een nog niet volkomen geoe
fende hand. 

N°. 30 geeft blijk van eene verdienstelijke compositie; 
indien de teekening hiermede gelijken tred had gehou
den en de kleuren minder storend waren, zou het 
voor eene bekroning in aanmerking zijn gekomen. 

N°. 44 is decoratief van opvatting en goed van 
teekening; de vlakversiering laat echter te wenschen over. 

Thans bleven over de N u s . 7, 31, 32, 42 en 48, waar
uit de Jury met algemeene stemmen en behoudens 
gewenschte wijzigingen N". 7 met den I«M prijs be
kroonde. 

Het ontwerp paart aan een breede opvatting van het 
geheel, een goede verdeel ing der onderdeden, het 
juiste aanbrengen van duidelijke attributen en een ar
tistieke bewerking. Voor de uitvoering wordt ge-
wenscht een betert randomsluiting, zoowel van het 
geheel, als van het opschrift; het bakkerswapen meer 
als bekroning te behandelen , door het buiten den bo
venrand te doen uitkomen; aan de figuur en enkele 
andere onderdeden kleine verbeteringen aan te brengen. 

De vier overige projecten, hoewel zeer verschillend 
in opvatting en uitvoering, stonden naar de meening 
van de Jury op ééne lijn en werden daarom voor een 
gelijke onderscheiding voorgedragen, door aan elk ont
werp eene premie van f 50 toe te kennen. 

N°. 31 spreekt niet duidelijk genoeg voor het doel; 
het heeft overigens goede kwaliteiten en is uitmuntend 
geteekend; 

N°. 32 heeft als compositie groote verdienste doch 
de attributen zijn evenmin duidelijk genoeg; de archi
tectonische onderdeden zijn zwak en de uitvoering heeft 
iets wazigs. 

N°. 42 is geestig geteekend, geeft duidelijk het be
oogde doel weer, maar is niet ernstig genoeg opgevat. 

N". 48 is meer eene omlijsting op kunstindustriëel I 
gebied en heeft, behoudens sommige onderdeden, als 
compositie en uitvoering groote verdienste. 

De Jury sluit haar rapport met een woord van hulde 
aan het uitvoerend comité der Bakkerij-tentoonstelling 
voor de flinke prijzen, die het ter beschikking stelde. 

De talrijke deelneming is dan ook daaraan toe te 
schrijven en de prijsvraag mag, bij een artistieke repro
ductie van het bekroonde ontwerp, als volkomen ge
slaagd beschouwd worden. 

Ten slotte brengt zij dank aan de deelnemers, die 
hun arbeid daaraan ten beste gaven. 

Amsterdam, 19 Juli 1886. 
E M . K O E C H L I N , 

Voorzitter. 
H E N R I E V E R S . 
R. D E K R U I J F F . 
T. SANDERS. 
J A K SPRINGER. 

Als vervaardiger van het met den eersten prijs be
kroonde ontwerp N". 7 heeft zich bekend gemaakt de 
heer A. F. Gips, te Bergen-op-Zoom. De ontwerpers 
der overige bekroonde ontwerpen zijn de heeren 

A. van de Sandt, te Rotterdam, N". 31. 
S. Lankhout, te 's-Hage, „ 32. 
D. Verheul Jz., te Rotterdam, „ 42. 
Jan Kuijpbr, te Haarlem, „ 48. 

(A.etA.) H E T NIEUWE S C H E E P V A A R T K A N A A L 
VOOR MANCHESTER. 

Na vier jaren van onafgebroken arbeid en eene wor
steling met onophoudelijke tegenwerking, vooral van 
de stad Liverpool en der vijf groote spoorwegmaat
schappijen , en ondanks de verwerping van de verschil
lende plans door het Engelsche Hooger- en Lager
huis , hebben de ontwerpers van het nieuwe scheep
vaartkanaal , dat deze stad in een zeehaven zal her
scheppen en het meest nijvere gedeelte van het Ver-
eenigd Koninkrijk, met eene bevolking van meer dan 
zeven millioen inwoners, in rechtstreeksche gemeen
schap met de zee zal brengen, de uitvoering en het 
welslagen dezer reusachtige onderneming verzekerd. 

Door het huis N. M. Rothschild & Sons, te Lon
den , zal tyt benoodigde kapitaal worden bijeengebracht. 

Grondige garanties zijn verkregen, dat, binnen vier 
jaren na den aanvang van het werk, het kanaal tus
schen Manchester en de zee zal geopend zijn voor het 
transitoverkeer van de grootste zeestoomers. 

Het denkbeeld om Manchester tot eene zeehaven te 
maken, is zeer oud. Reeds sedert 1S32 trok de een
voudige wijze, waarmede zulk een denkbeeld kon ver
wezenlijkt worden, en de groote voordeden, die bij eene 
totstandkoming daaruit zouden voortvloeien, de aan
dacht van verschillende ingenieurs, o. a. van Mr. 
Hawkshaw, toen ingenieur van „the Manchester and 
Bolton Railway", en van Mr. Tainban, die van het 
plan een sterke voorstander was. 

Door den toenmaals gcopenden nieuwen spoorweg 
was echter het denkbeeld van een kanaal spoedig ver
geten, totdat Mr. Daniël Adamson in 1881 het weder 
deed herleven en wel op veel grootere schaal dan door 
vroegere ingenieurs bedoeld was. 

Het is dan ook door de onvermoeide volharding en 
inspanning van Mr. Daniël Adamson, dat deze onder
neming tot stand gekomen is. 

Zoodra besloten was met het plan aan te vangen, 
werd met de noodige opmetingen begonnen en alle 
noodige stappen bij het Parlement en dc verschillende 
belanghebbende steden gedaan om instemming met het 
plan te verkrijgen. Deze voorbereidende werkzaamheden 
gingen echter met enorme moeilijkheden gepaard maar 
werden eindelijk met gunstigen uitslag bekroond. 

Het scheepvaartkanaal zal feitelijk bestaan in één on
afgebroken dok, lang ongeveer 56 kilometer, diep 26 
voet en wijd in den bodem 120 voet, terwijl de oevers 
geschikt zullen zijn om tot losplaatsen te worden in
gericht. 
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Het kanaal zal beginnen op een punt van de rivier 
de Irwell, een mijl verwijderd van de Royal Exchange 
te Manchester en loopt langs Barton-upon-Irwell, Ir-
lam, Partington, Hollingford, Thelwall, Latchford en 
Warrington naar Runcorn; doorsnijdt de spoorweg
viaduct van Runcorn, gaat langs Westen-Point en kruist 
den mond van de rivier de Weaver en de Trodsham 
moerassen. Het zal verder langs de landzijde worden 
geleid voorbij Ince, Stanlow-Point, Ellesmere-Port tot 
Eastham , boven Liverpool aan de tegenovergestelde 
zijde , alwaar het in het diepe water van de rivier de 
Mersey uitmondt. 

Eastham ligt direct tegenover de haven van Garston , 
het zuideinde van de Liverpooldokken. Groote sche
pen zullen het kanaal kunnen binnenkomen of verlaten 
bij eiken stand van het getij. 

De schepen zullen dit kanaal kunnen bevaren met 
een snelheid van 5 mijlen in het uur. Bij deze snel
heid zal de reis van af Manchester van 8 tot 10 uur 
duren met inbegrip van den tijd noodig voor het pas-
seeren der sluizen. 

Het kanaal zal des nachts verlicht worden door elec-
trisch licht en zoo afgebakend, dat de schepen gere
geld op en af kunnen varen. 

Ter bereiking van den waterstand der dokken in 
Manchester, die 60.6 voet ligt boven het vlak van den 
gewonen waterstand bij den ingang van het kanaal, zul
len gemaakt worden 4 schutsluizen als volgt: 
Sluizen te Latchford 17.6 voet verschil. 

„ „ Irlam 14 „ „ 
„ „ Barton 14 „ „ 
„ bij de dokken te Manchester 16 „ „ 

totaal 60.6 
Deze sluizen zullen het kanaal verdeelen in vier pan

den , waarvan de afzonderlijke lengten zijn als volgt: 
Van Eastham tot Latchford 23 K.M. 

„ Latchford „ Irlam 12 „ 
„ Irlam „ Barton 5 „ 
„ Barton „ Manchester 6 „ 

56 K.M. 
De sluizen zullen van zulke afmetingen zijn, dat zij 

de grootst gebouwde schepen kunnen doorlaten, en 
worden ook zoodanig ingericht, dat zij tevens voor de 
kleine vaart gemakkelijk te gebruiken zijn. Elk stel 
sluizen zal drie schutkolken bevatten, allen geschikt om 
gelijktijdig te kunnen werken, als: 1". een groote sluis, 
lang 5 50 , breed 60 voet; 2". een tusschensluis, lang 
340, breed 40 voet; 3". een kleine sluis, lang 120, breed 
20 voet. Deze sluizen zijn respectievelijk bestemd voor 
schepen van de grootste afmetingen, voor vaartuigen 
van kleinere afmetingen en voor kustvaarders en lich
ters. Elke sluis kan afzonderlijk geopend worden door 
hydraulische kracht en stelt de schepen in staat in 
15 minuten op of neer te gaan. 

Uitgebreide dokken, met eene totale wateroppervlakte 
van ongeveer 40 hektaren en 4 mijlen lengte aan los-
kaden, zullen gemaakt worden te Manchester, Salford, 
en Warrington, en kolenbassins te Partington , teneinde 
het kanaal te verbinden met den spoorweg van „the 
Cheshire Lines Committee" ; een zijtak zal ook aange
legd worden in verbinding met „the London and North-
Western Railway", om daardoor een gemakkelijken 
afvoer te krijgen voor de Lancashire- en South-York-
shire-kolenvelden. V.en directe communicatie zal ge
maakt worden met het kanaal, het ..Shropshire Union-
kanaal" dc „London en North-Western Railway" te Elles-
merc Port", „the River Weaver Navigation" te Weston-
Point, „the Bridgewater Canal" te Runcorn cn met 
het groote kanalennet, waarvan Manchester het mid
delpunt is. 

De ingenieurs der Kanaalmaatschappij begrootten het 
werk op eene som 6,311 ,ooo p. St., doch de aannemers, 
de heeren Lucas & Aird te Londen, hebben aange
nomen het geheele werk uit te voeren en te voltooien 
voor 5,750,000 p. St. of meer dan een half millioen 
p. St. minder dan de begrooting. 

Aan de uitvoering van dit groote werk zullen waar
schijnlijk geen onvoorziene technische bezwaren ver
bonden zijn, daar de opnemingen zoo nauwkeurig zijn 
gedaan en dc aard der gronden zoo goed bekend is, 
dat geen der ingenieurs of aannemers in hunne bere
keningen hebben kunnen falen, terwijl de namen van 
de ingenieurs, de heeren E. Leader Williams en James 
Abernethy, aan de eene zijde, en van de contractors, 
de heeren Lucas en Aird, aan de andere zijde, (ten 
onzent bekend wegens den bouw der Amsterdamsche 
gasfabriek en den aanleg van dc Vechtwaterleiding) 
geen twijfel overlaten of het werk zal met kracht aan
gevangen en voltooid worden. 

H E T M E T A A L D E R TOEKOMST. 
Reeds dikwijls is erop gewezen, welke groote ver

anderingen de metaalindustrie zou ondergaan, indien 
het gelukte, het aluminium op eene goedkoope wijze 
in groote hoeveelheden te bereiden. Aluminium toch 
heeft een soortelijk gewicht, dat slechts een derde van 
dat van ijzer bedraagt; het heeft een betrekkelijk laag 
smeltpunt en is niet alleen zeer geschikt om gegoten 
te worden, maar laat zich tevens zeer goed smeden. 
Zoowel voor den scheepsbouw, als voor den bouw van 
bruggen van zeer groote spanning, zou het dus bij uit
stek geschikt zijn. Aluminium roest niet, zelfs niet 
bij roodgloeihitte, en wordt bijna door geen enkel zuur 
aangetast. Het kan zich met de meeste metalen ver
binden en geeft dan daaraan veel van zijn kostelijke 
eigenschappen. Daarenboven is het een zeer goede 
geleider van electriciteit, zoodat het al de goede hoe
danigheden van de andere metalen in zich vereenigt. 

Hoewel totdusverre het zuivere aluminium nog slechts 
in kleine hoeveelheden en tot betrekkelijk hoogen prijs 
te verkrijgen is, schijnt het toch, dat dit spoedig an
ders zal worden. Reeds nu wordt van aluminium een 
niet onaanzienlijke hoeveelheid verbruikt voor alliages. 
Een van deze is het zoogenoemde Mites-gietmetaal, 
dat bestaat uit ijzer, waarbij een zeer kleine hoe
veelheid aluminium gevoegd is. Deze bijvoeging van 
aluminium heeft de uitwerking, dat het smeltpunt van 
de massa plotseling 300 a 500 graden daalt, zoodat 
zonder oververhitting een zeer groote vloeibaarheid van 
het ijzer verkregen wordt, waardoor het de vormen 
volkomen vult. Draad, van dit metaal getrokken, 
kon weerstand bieden aan een gewicht van 90,000 
Eng. ponden per vierk. Eng. duim. 

Een andere belangrijke alliage wordt verkregen door 
bij negen deelen roodkoper één deel aluminium te 
voegen. Het metaal, op deze wijze gevormd, heeft 
nog betere eigenschappen dan het vorige. Niet slechts 
kan het uitstekend met den hamer bewerkt worden, 
maar tot draad getrokken, weerstaat het een gewicht 
van 200,000 Eng. ponden per vierkante Eng. duim, 
terwijl het, gegoten, een fraaie goudgele kleur heeft. 
Vermeerdert men het bijgevoegde aluminium tot 5 per
cent van het koper, dan kan het van dit metaal ge
trokken draad een gewicht van 68,000 Eng. pond 
per vierkante Eng. duim weerstaan. Zelfs een bijvoe
ging van 2 a 3 percent aluminium verhoogt het weer
standsvermogen van het koper bijzonder. 

Het zoogenaamde Hercules-metaal bestaat uit koper, 
nikkel en zink, met bijvoeging van een weinig alumi
nium. Dit heeft, tot draad verwerkt, zonder breken 
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aan een trekkracht van 105,000 Eng. ponden per vier
kante Eng. duim weerstand geboden. 

Dat het aluminium thans reeds veel goedkooper is 
dan vroeger, is te danken aan de toepassing van den 
electrischen oven, door Sir William Siemens uitgevon
den , en na zijn dood door dc Amerikanen E. H. en 
A. H. Cowles verbeterd. Door deze ovens is men erin 
geslaagd, ertsen te bewerken, die totdusverre, zelfs 
bij de grootste hitte, het daarin aanwezige metaal niet 
opleveren konden Hoewel aluminium een van de 
meest verbreide metalen op aarde is, behooren toch 
de ertsen , waaruit het verkregen wordt, tot de moei
lijkst te bewerken soorten. Met zuurstof en kiezel ver
bonden , is aluminium in alle kleisoorten aanwezig , doch 
het erts, waaruit het meestal bereid wordt, is het zoo
genaamde corundum, dat vóór 1869 slechts op som
mige plaatsen i n Indië gevonden werd. In dat jaar 
werden echter onuitputtelijke hoeveelheden van dit 
erts ontdekt in Noord-Georgië. Vroeger reeds, en 
ook tegenwoordig nog, maakte men, vooral in Frankrijk, 
aluminium uit het zoogenaamde kryoliet, een erts, dat 
op Groenland gevonden wordt. 

De oven, die door de heercn Cowles tot het be
werken der aluminiumertsen gebruikt wordt, bestaat 
uit een horizontale, langwerpige bak, die van vuur
vaste steenen gemaakt is. Daar deze vuurvaste steenen , 
bij de grootte hitte, in den oven ontwikkeld, smelten 
zouden, moeten zij met een stof bekleed worden, die 
beter weerstand biedt. Deze stof is houtskoolpoeder, 
dat, voorzoovcr bekend is , nog nimmer gesmolten is. 
Toch moet men ook hier nog zekere voorzorgen nemen, 
daar het houtskoolpoeder, bij groote hitte, in een soort 
van graphiet verandert en dan een goede geleider van 
electriciteit wordt. Om dit te beletten begiet men de 
houtskool eerst met kalkwater en laat haar dan drogen, 
zoodat ieder deeltje met een kalkhuidjc bedekt wordt, 
wat bij wijze van isolator van de overige werkt. De 
bodem van den oven wordt met dit poeder bedekt en 
de wanden worden ermede bekleed met behulp van 
plaatijzeren wanden, die weggenomen worden, wanneer 
de oven geheel gevuld is. Deze vulling bestaat uit 
aluminium-erts, houtskoolpoeder, houtskool in stukken 
en gegranuleerd (tot korrels gemaakt) koper. Midden 
in deze vulling bevinden zich de electroden, die op 
kleinen afstand van elkander zijn vastgemaakt. Als dek
sel dient een ijzeren plaat, met vuurvaste steen be
kleed , en voorzien van eenige openingen, waardoor de 
gevormde gassen ontsnappen kunnen. 

Wanneer de oven dus gereed gemaakt is, laat men 
den stroom werken, die door Brush dynamo's gepro
duceerd wordt. Deze stroom kan tot 1300 ampères 
worden opgevoerd en staat dan gelijk met 50 volts. 
Om de kracht van den stroom naar willekeur te kun
nen regelen , heeft men eenige minder goed geleidende 
stukken metaal ingeschakeld, die men naar behoefte, 
aanbrengen of wegnemen kan. Aanvankelijk laat men 
den weerstand zoo groot mogelijk zijn, om den stroom 
eerst geleidelijk te versterken. Na tien minuten is al 
het koper reeds gesmolten, en na vijf uren is ook het 
aluminium uit het erts afgezonderd en heeft het zich 
met het koper vereenigd. Onder de bewerking wor
den de electroden langzamerhand van elkander verwij
derd. Hoewel men op deze wijze nog geen zuiver 
aluminium heeft kunnen verkrijgen, daar in de gun
stigste omstandigheden op 100 deelen koper slechts 15 
tot 30 deelen aluminium in de alliage voorkomen, 
koestert men de hoop, door het aanwenden van nog 
krachtiger machines, het aluminium zonder bijvoeging 
van koper te kunnen verkrijgen. 

Reeds heeft men in de totdusver gebruikte ovens 
borium , natrium , kalium, calcium, magnesium, chro

mium en titanium uit hunne oxyden kunnen afzonderen. 
Vooral het borium verleent, in kleine hoeveelheid bij 
koper gevoegd, aan dit laatste metaal een groot weer
standsvermogen. 

Het behoeft geen betoog, welke groote veranderin
gen de metaalindustrie zou ondergaan, indien het 
aluminium algemeen gebruikt kon worden. Vooral 
waar groote lichtheid met stevigheid gepaard moet gaan , 
b.v. voor werktuigen voor torpedobooten en luchtbal
lons , schijnt dit metaal een groote toekomst te zullen 
hebben. Indien het probleem der luchtscheepvaart voor 
oplossing vatbaar is, zal dit slechts met behulp van 
aluminium mogelijk wezen. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
— Ter gelegenheid van de tentoonstelling, die men zich 

voorstelt te Parijs in 18S9, ter herdenking van het honderd
jarig bestaan der Fransche revolutie te houden, zal ook een 
gedeelte van het oude Parijs weder in zijn oorspronkelijken 
toestand te zien zijn. 

Men zal de Bastille weer oprichten, geheel zooals zij in 1789 
was, en daarbij een straat aanleggen, die een getrouw beeld 
zal geven van de Rue St.-Antoine van die dagen. Klompen
makers, wevers, kaarsenmakers, hoedenmakers, enz. zullen in 
het costuum van dien tijd werkzaam zijn. Een herberg en 
een café, op de manier van het cafe' Procope, zullen mede 
voor het publiek geopend zijn. 

Het eenige huis, dat thans nog in de Rue Saint-Antoine in 
denzelfden toestand aanwezig is als voor honderd jaar, is de 
l'rotestantsche kerk, die tijdens de Revolutie als concertzaal 
gebruikt werd. Een nabootsing van deze zaal zal dienen om 
daarin muziek van J. J. Rousseau, Méhul, Gre'try, Gluck, enz. 
ten gchoore te brengen. 

De oppervlakte, voor deze retrospectieve afdeeling vereischt, 
bedraagt 6400 M*. Men rekent erop, dat dit kijkje in het 
verledene vele bezoekers naar Parijs zal lokken. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
' S - H A G E . De volgende bekroningen zijn op de tentoonstelling 

voor «Arti et Industriae" toegewezen. 
I. Beeldhouwwerk in steen, hout enz. — Margry en Snickers, 

te Rotterdam, voor preekstoel in Gothischen stijl, diploma 
ie graad; Teixeira de Mattos, te Amsterdam, voor busten van 
H H . MM. den Koning en de Koningin, diploma 2e graad; 
G. J. den Hollander, te Middelburg, voor een pedestal, diploma 
3e graad. 

II. Giet- en smeedwerk in ijzer, koper en brons. — G. 
Matthyssen, te Huissen, voor een uithangbord gesmeed ijzer, 
diploma ie graad; A. B. Logher, te's-Hage, voor kerksieraden, 
diploma ie graad; P. Sterkman & Zn., te's-Hage, voor gecise
leerd vuurscherm enz., diploma 2e graad. Diploma 3e graad 
aan de heeren: Gebrs. Van der Werff, Leeuwarden, voor 
deurpaneel en geheng van smeedijzer; J. Van Geylswijk, Stomp-
wijk, voor gesmeed-ijzeren uithangbord; H. Meijers, te Roer
mond, voor sleutclplaat en deurkruk; J. Snijders, te Haarlem, 
voor koper-drijfwerk. 

III. Decoratief schilderwerk enz. — Joost 't Hooft en La-
bouchère, Delft, voor decoratief tegelwerk de hoogste onder
scheiding, V. Z. M . ; A. F. Gips, te Bergen-op-Zoom, voor pla
fonddecoratie, diploma ie graad; P. H . Boomgaard en Co., te 
Amsterdam, decor, paneel, diploma 2e graad; L. J. Nooyen, 
te Rotterdam, voor imitatie Japansch lakwerk, diploma 2e 
graad; Letterie, te 's-Gravenhage, voor intarsia, diploma 2e 
graad; en diploma's 3e graad aan de heeren: J. Giddink, te 
Rotterdam, voor een decor, paneel; A . Trautwein, te Am
sterdam, voor imitatie gobelins; mej. Corn. Du Mée, te 's-Hage, 
voor beschilderde schotels; J. Schotel, te Dordt, voor plafond
decoratie; School voor Nuttige en Beeldende Kunsten te Roer
mond, G. van der Lucht, te's-Hage, voor lakwerk; J. Haring, 
te Utrecht, voor calligraphic. 

IV. Meubelen. — Hoogste onderscheiding V . Z. M . , J. P. 
van der Schilden, te Rotterdam, voor een salonkastje; Gebr. 
van Houtum, te Amsterdam, vooreen buffetkast, diploma ie 
graad; F. van Herpen, te Amsterdam, voor een bibliotheek-
kast, diploma 2e graad; J. J. Terburg, te Arnhem, voor een 
boekenkast, diploma 3e graad; J. Emons, tc 's-Hage, voor een 
salonkast, diploma 3e graad. 

Hierbij zij opgemerkt, dat de leden van «Arti et Industriae" 
zich van mededinging hebben onthouden. 

B E N O E M I N G E N . 
De heer J. W. Boerbooms, architect te Arnhem, is benoemd 

tot leeraar aan de gemeentelijke Avondschool voor Handwerks
lieden aldaar. 
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A D V E R T E N T I E N . 

Gemeentewerken van Bergen-op-Zoom, 
AANBESTEDING. 

Op Woensdag den 4 Augustus 1886, des mid
dags te twee uren. zal door BURGEMEES
TER en WETHOUDERS van Bergen-o/iXoom 
bjj enkele inschrijving worden aanbesteed: 

Het maken van oen kaaimuur van 
baksteen tot vervanging van een 
deel bekleodingsmuur der voor
malige vesting, het plaatsen van 
meerpalen en diverse werkzaam
heden. 

Het bestek met teekening ligt van af 
Woensdag 2S Juli ter inzage op het Raad
huis te Hergen-opZoom, waar het bestek te
gen ƒ0.51) per exemplanr te verkrijgen is. 

De uanwjjzing in loeo zal plaats hebben 
op Maandag en Dinsdag, den i en :i Augus
tus 1886, telkens des voormiddags te 11 uren. 

Bergen-op-Zoom , den 24 Juli 188(1. 
Burgemeester M Wethouders room.: 

A. J. L. DE RO0CK. 
De Secretaris, 

L. 51. MAGNEE. 

HoIIamlsche IJzeren 

Spoorweg-Maatschappij. 
A A N B E S T E D I N G . 

Op Maandag den 9 J " Augustus 1886 des na
middags ten twee ure, zal in kamer N " . Mi 
van het Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij aan het Droogbak te Amster
dam worden aanbesteed: 

Volgens bestek N" . 387: 
Het maken van é é n e drievoudige 

en vier dubbele wachterswonin
gen, allen van drijfsteen regel
werk aan den spoorweg Amster
dam-Rotterdam met bijbehoo-
rende werken. 

Begrooting ƒ 25KK). 
Volgens bestek N" . 388: 

De levering van ongeveer 647 ku
bieke meters eikenhout voor 
wissels * 

en volgens bestek N°. 389: 
Het vergrooten van de goederen

loods aan de N ieuwe Vaart op 
het goederenstations-emplace-
ment Amsterdam (Oostenbur
gergracht.) 

Begrooting ƒ 10.000. 
Bestekken zijn tegen betaling van ƒ1.50 

voor bestek N" . 3S7 en 889, en van ƒ 1 . — 
voor bestek N°. 38S, per exemplaar, te ver
krijgen aan het bureau van den Ingenieur 
van den Weg, kamer N". 154 van bovenge
noemd Centraal Administratiegebouw, alwaar 
ook inlichtingen zjjn te verkrijgen. 

De Administrateur. 

Inschrijving 
op 

Dinsdag 17 Augustus 1886, 
T E M KANTORE VAM 1>E 

Gemeente-Gasfabrieken Oostzeedijk, 

naar de L E V E R I N G v a n : 

G E G O T E N I J Z E R E N B U I Z E N on 
H U L P S T U K K E N tot oen geza
menlijk gewicht van 517147 K g . , 
ten dienste dor Gemeente-Gas
fabrieken te Rotterdam. 

De Voorwaarden liggen op de gewone da
gen en uren ter lezing op hut kantoor der 
Gemeente-Gasfabrieken, Oostzeedjjk, alwaar 
tevens nadere inlichtingen zijn te bekomen. 

De voorwaarden zjjn tegen betaling van 
ƒ0,25 en de teekeningen tegen betaling van 
ƒ 2,— per stel tc verkrijgen bij Wed. P. VAN 
WAESBERGE E S ZOON, Boekdrukkers aan 
den Houttuin N°. 73. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag den 4' " Augustus 1886, des 

namiddags ten drie ure, zal door de Com
missie tot den bouw eener zesde kerk voor 
den Nederl. Herv. Gemeente te 's Grnrenliage, 
in de consistorie der Groote Kerk aldaar, 
bjj enkele inschrijving worden aanbesteed: 

Het bouwen van eene K e r k mot 
Klokketoren op oen terre in ge
legen aan de Palekst raat on Hoof-
kade te 's Gravenhage. 

De aanwjjzing zal plaats hebben op Za-
turdag den 31*"° Juli , des voormiddags ten 
elf ure, in hen Café-Neuf, Stationsweg te 
's Gravenhage. 

Bestek en Teekeningen zjjn van af Woens
dag 28 Juli tegen betaling van f 1.50 te 
verkrjjgen, bjj de boekhandelaren MENSING 
& VISSER Wagenstraat te 'sHuge. 

Inlichtingen geeft den areiiitect II. W. A. 
CR0ISET VAN Ü C H E L E N , Prine.es Marie-
straat aldaar. 

Voor het Binnen- of Buitenland biedt zich aan 

EEN T E E K E N A A R . 
Adres fr. brieven letters L. S. bjj den Iloekh. 

J. J. C. M U N K , Haarlem. 

M i n i s t e r i e v a n W a t e r s t a a t , H a n d e l en 
N i j v e r h e i d . 

P O S T Ë R U E I V . 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag. 30 Juli 1886, des namiddags 

te één uur, zal, onder nadere goedkeuring 
door of van wege den Minister van Waterstaat, 
Handel en Njjverheid, en in tegenwoordig
heid van den Rijksbouwmeester in het eerste 
district, aan liet lokaal van het Departement 
van Waterstaat, Handel en Njjverheid, Bin
nenhof te 's-Gravenhage, worden aanbesteed: 

D e n bouw van localen ten behoove 
van den postdienst op het sta
t ionsterre in te A r n h e m . 

(Raming ƒ15,100.) 
Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele 

inschrijving, overeenkomstig 434 en 135 
der Algemeene Voorschriften, vastgesteld bjj 
beschikking van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Njjverheid, d.d. 12 September 
1882, n°. 0, afdeeling Waterstaat A. 

Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal 
van het Departement van Waterstaat, Handel 
en Njjverheid, aan het bureel der Landsge-
bouwen. Binnenhof n". 8 te 's-Grarenhage, en 
van het Provinciaal Bestuur van Gelderland, 
en is voorts op franco aanvrage, tegen be
taling der kosten, te bekomen bjj de boek
handelaren Gebroeders V A N ( ' L E E F , Spui 
n". 2S« te 's-Gravenhage, en door hunne tus-
schenkoinst in de voornaamste gemeenten des 
Rijks. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door 
den Rijksbouwmeester in het eerste district 
te 's-Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Vrijdag, 
23 Juli 188(1, des namiddags te 1 ure. 

's-Gravenhage, 12 Juli 1880. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
D E B O S C H K E M P E R . 

AANBESTEDING. 
Op den 2'° Aug. 1886 des 's middags te 

half drie uur zal in het koffiehuis GEBR. 
BRINKMAN, Groote Markt te Haarlem, door 
den Architect J . WOLBEKS namens zjjn prin
cipaal worden aanbesteed: 

Het bouwen van twee Woonhui
zen op een terrein gelegen aan 
den Dreef te Haarlem. 

Aanwjjzing op het terrein Donderdag 2'J 
Juli a. s. des 's morgens te 10 uur en ver
dere inlichtingen te bekomen in bovenge
noemd koffiehuis, Maandag 26, Woensdag 
28 en Zaterdag 31 Juli van 's morgens 10— 
O uur. 

Bestekken tegen betaling van ƒ 1 . — ver
enigbaar bjj de Boekh. GEBR. V A N BRE-
D E E O D E , Groote Murkt te Haarlem. 

Teekeningen liggen ter visie van af 26 
Juli in het bovengenoemd koffiehuis van 10— 

GOUDEN 
Staats-Medaille. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio
nalen 

wedstrijd 
le Arnhem, 

1879. 

De Portlaiitl-Coiiieiitt'abrick van 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
te AiiiiiiH'lMii'ü' by Biebrich a/d. Hijn 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naai
den eisch der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, DUSSELD0RF 

met garantie voor de grootste vastheid en 1880. 
deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der fabriek: 400,000 vaten per jaar. 
Magazijnhouders in de voornaamste steden. 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 

'r:'. 1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 

aM. 1879. 

Diploma A: 
Eerste pri ja 
voor uit
muntend 

Wm ! fabrikaat. 

HSjj Kassei m m J - 1870. 

http://Prine.es
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Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

EN KM'I ZEN zullen op Maandag den 2 d ' ° 
Augustus 1886, des namiddags één uur op bet 
Raadhuis in het openbaar aanbesteden: 

H e t vergrooten en verbeteren der 
Zu ide rhaven aldaar. 

(Raming / 1 0 0 . 0 0 0 . ) 
Het bestek met drie teekeningen ligt op 

de Secretarie der gemeente ter inzage, en 
is aldaar op franco aanvrage verkrijgbaar 
tegen betaling van /1.50 per exemplaar. 

De aanwjjzing zal geschieden op Maandag 
den 2I>'» Juli lhSO. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bij den In
genieur l i . HOOGENBOOM te Hoorn en den 
Opzichter der gemeentewerken te Enkhuizen. 

Enkhuiten, den 13 Juli 18SIS. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

H A R T K A M P . 
lie Secretaris, 

H . V L A S V E L D . 

Koninklijke N'erierlandsclie 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag den 5 J ' " Augustus 1886, des na

middags ten 2 ure, zal, ten kantore der Maat
schappij *e Apeldoorn, worden aanbesteed: 

B e s t e k N " . XV. 
H e t maken van de aardebaan, de 

kunst- en andere w e r k e n voor 
het gedeelte Apeldoorn—Ban-
dijk (Twello) van den Locaa l -
spoorweg Apeldoorn—Deventer . 

1 Bedrag dor begroot ing / 1 0 3 2 0 0 . ) 
De besteding geschiedt bjj enkele inschrjj

ving, volgens § Ui van het bestek. 
Het bestek en de teekeningen liggen ter 

inzage ten kantore der Maatschappij te Apel
doorn, en zijn aldaar tegen betaling van / i . — 
per stel te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Hoofdingenieur-Directeur K. H. V A N BRE-
DEKODE te Apeldoorn en den Heer Sectie-
Ingenieur M. E. DE WILDT te Deventer. 

Aanwjjzing op het terrein zal worden ge
daan op Donderdag den 21)""° Juli 1SS0 des 
voormiddags ten 11 uur, aanvangende te 
Apeldoorn. 

Bjieenkonist van gegadigden aan het lokaal 
der Maatschappij te Apeldoorn des voormid
dags ten lü uur. 

De Commissie von. Heiteer. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen, Bouwmate r i a l en enz. 
B E K R O O N D met Gouden, Zilverenen Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IX". 3 3 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootten worden kosteloos 

geleverd 

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

MiillMfcllLa E\ 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E R E - E I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

ENGELSCH CALQUEERLINNEN 
van uitnemende kwaliteit, uit de voornaamste Engelsche fabriek, expresseljjk voor ons 
gefabriceerd en daarom met onze Firma gewaarmerkt; in rollen van 22 Motor ter 
breedte van 0.77 , 0.96 en 1.10 Meter. 

Te verkrjjgen benevens allo andere T E E K E N B E H O E F T E N bjj Tn. J. DOBBE en 
ZOON, Magazijn v a n Teekenbehoeften voor B o u w k u n d i g e n , te UTRECHT. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAK VAL DE TRAVERS, 
F A B R I E K i » . M » . « . N » n i u R L A S M « i 

AMSTERDAM éËE$m) VAL DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . B e l t w e g N " . 3. 

Gecomprimeerde Asphalhvegen en dito Dorsch\loeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Hinks, Mout vloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazjjiivloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men z i e t 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G . KNOOPS C . O Z N . . Beekstraat F . 02, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

BECKKR & BtDMXUH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK VAN 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N ; 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

GeëmailJeerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
DE LINT & Cie. 

Httttenltim. 
P A R K E T V L O E R E N en W A N O T E G E L S : 

V I L L E H O Y & B O C H , 
B O C H F R È R E S . 

HUTTON H O L L I X S & Cie. 
Trottoir-IJzersteen en Cementtegels. 

Groote voorraden. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere a/of 
niet tropische producten; 

Kollende en EiputgeereDeV Sletiiovnilappen, 
GEBOUWEN in Scherphoek n sul andere bon»»ijzen, 

R.kei'i 111 ijzer «f ijzer mei hout if steen. 
VAN DER LINDEN & C \ te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding eu dakbedekking pasklaar. 

fttilviiniNccrliig o» L o o n . 

PllflTOLlTHOGR\PUlE, PlIOTOMOuBAME 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor P h o t o l i t h o g r a p h i c , 

bjjzoiuler geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l ' h o t o z l i i r o -

g r u p l i l i ' voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne siei-ént» p e - l n r l c h t i n g voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . T H I E M E . 

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

E E N - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N°. 31. Z A T E R D A G 31 J U L I 1886. 

Redacteur-Uitgever F. \V. V A N G E N D T JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: 

Bureau van Dc Of merker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura el Amicitia J A N ' S P R I N G E R , 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S en A . W . W E I S S M A N . 
Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den Heer 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 

KÊLfL 
A B O N N E M E N T ƒ2.25 P e r 3 maanden of weltasulden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indië f 9.--, beiden bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

A F Z O N D E R L I J K E N O M M K R S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 

en al , wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer | Arnhem en bij den Hoofd-Correspondent Jolt. G . S T E M L E R C Z N . , Boek 
T H . G . S T R E N G E R S , Oosterdoksluis, te Amsterdam. • handelaar te Amsterdam. 

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

i°. A l s gewoon lid is voorgesteld de heer K . Ba-
rendregt, door de heeren M . de Jongh en C. B. Pos
thumus Meyjes, en als buitenlid is aangenomen de 
heer P. H . Bouten, opzichter bij de Staatsspoorwegen, 
te Amersfoort. 

2°. De jaarlijksche excursie zal plaatshebben op 22 
Augustus e. k. naar Edam en Monnikendam; de re
geling van den tocht zal nader worden bekend gemaakt. 
H u n , die daaraan wenschen deel te nemen, wordt ver
zocht, van hun voornemen schriftelijk kennis te geven 
vóór of op 15 Augustus e. k. aan den I s " -Secretaris. 

3°. De portefeuilles van den leescirkel zullen Maan
dag a. s. aan de Leden weder verzonden en tevens 
de beloopen boeten geïnd worden. 

Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
864 s ' e Gewone, tevens Buitengewone Vergadering , 

gehouden 28 Juli 1886. 
Na opening der vergadering, lezing der notulen en 

mededeelingen van ingekomen en verzonden stukken, 
werd de wetswijziging behandeld en na eenige discus
sie aangenomen. De door de heeren A . Salm G.Bz. 
en J . A . van Voorthuijzen te geven kunstbeschouwin
gen werden wegens het vergevorderde uur tot een vol
gende vergadering uitgesteld. 

Ten slotte wordt de heer K . Barendregt als gewoon 
lid voorgesteld, de plaats der jaarlijksche excursie be
paald en medegedeeld, dat de heer P. H . Bouten als 
buitenlid is aangenomen. 

( A . e t A . ) K U N S T E N B I E R . 
Zij die klagen, dat het Nederlandsche volk lang

zamerhand zijn eigenaardigheden, zijn karakter verliest, 
wijzen niet slechts op de telkens talrijker wordende 
Germanismen, die onze taal binnensluipen, maar ook 
°P de zeden en gebruiken uit den vreemde, die hier 
meer en meer in zwang beginnen te komen. 

Reeds is een groot deel van ons lieve vaderland 

door het Duitsche bier veroverd, en met dat bier heb
ben tevens Duitsche Keltiieriitiien, Duitsche Biersprüche 
è tutti quanli hunnen invloed op volbloed Nederlanders 
doen gelden. Deze bier-annexatie begon in de koop
steden aan Amstcl en Maas, waar een niet onaanzien
lijk getal Germanen , voor wie de Heimath geen plaats 
meer had, het ubibcne, ibi patria in toepassing brengt, 
en ofschoon tegenwoordig het Nederlandsche element 
in de meeste bierlokalen het overheerschende is, wordt 
toch am Stainmtisch in den regel slechts Duitsch ge
sproken. 

Was vroeger de Duitsche Bierltalle een zeer een
voudig lokaal, dat slechts bezocht werd om de uit
stekende eigenschappen van het gerstenat, dat er ge
schonken werd, en om de Gentnthlichkeit, die daar te 
midden van dikke rookwolken heerschte, — sedert een 
tiental jaren verlangt men ook artistieke versiering. 
Vooral de „oud-Duitsche stijl" verheugt zich thans 
in den gunst onzer oostelijke naburen, waar het geldt, 
eene Bierltalle te versieren. Zal een bierlokaal thans 
in hun smaak vallen, dan verlangen de Germanen 
vóór alles Duitsche Renaissance. 

Ook in ons vaderland heeft de oud-Duitsche stijl in 
gezelschap van het bier zijn intocht gedaan. Gekleurd 
glas, ButsenscJieiben, gesneden eikenhout, afbeeldin
gen van de XVIe-eeuwsche lansknechten en edel-
vrouwen, dit alles moet het zijne doen, om het ge-
wenschte oud-Duitsche effect teweeg te brengen In 
het dus versierde lokaal maken de daar aanwezige 
personen den indruk van een zonderling anachronisme. 
Men zou Anna of Louise, die met onnavolgbare gratie 
een twaalftal gevulde glazen torsen, als Edclfrauleiit 
uit den tijd van Hans Sachs wenschen uitgedost te 
zien, de jeugdige kooplieden, wier welgegomd hoofd 
thans boven een buitensporig hooge boord uitsteekt, 
in fulpen tabbaarden willen hullen, de kunstenaars, 
aan gindschen disch bezig aan het afbreken van al of 
niet geüsurpeerde reputaties, een kleurig wambuis 
toewenschen, de wakkere musici, wier talent even 
groot is als hun dorst, als Meistcrsingcr willen zien 
verschijnen. 

In Frankrijk heeft men dit anachronisme, althans 
eenigszins, trachten op te heffen. Ook daar is, met 
het Duitsche bier, den smaak voor „stijlvolle" versie
ring der lokalen over de oostelijke grenzen gekomen. 

'o 
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Wordt daar echter een Brasserie in den stijl van een 
bepaalde periode ingericht, dan zorgt men , dat ook 
het bedienend personeel het costuum van dien tijd draagt. 

Onder den titel Raphael et Gambrinus 011 1'art dans 
la Brasserie heeft John Grand-Carterct onlangs een 
keurig geïllustreerd boekske uitgegeven, waarin hij een 
overzicht geeft van de versiering der Parijsche bier
huizen. Moge het ook sommigen ergernis geven, dat 
Raphael, de goddelijke Sanzio, in één adem genoemd 
wordt niet Gambrinus, den fabelachtigcn koning, aan 
wien men de uitvinding van het bier pleegt toe te 
schrijven, dit mag hen niet weerhouden, het fraai uit
gevoerde werkje eens te doorbladeren. Zij zullen dan 
zien, dat Raphael minder geprofaneerd wordt, dan zij 
vermoedden. 

Op het titelblad ziet men Gambrinus, met het tra-
ditioneele bierglas in de rechterhand. Daarnaast, in een 
antieke herberg, zitten de erentfeste heeren, wier taak 
het is, als llicrkieser het nieuwe brouwsel te keuren. 
Bovenaan hangt een palet naast een bierglas, een sym
bolische voorstelling van het door den schrijver behan
deld onderwerp. 

De heer Grand-Carteret verhaalt ons, hoe hij op 
het denkbeeld kwam, dit werkje te schrijven. De 
dwaasheden, w aarmede een zekere Taverot de wanden 
van de Brasserie au plus grand bock bedekt had, ga
ven hem daartoe aanleiding. 

Er is een groot verschil tusschen de bierhuizen te 
München, Frankfort en Herlijn, en die te Parijs. De 
moderne Duitscher houdt van pompeus ingerichte ver
trekken , met gesneden kasten, kunstvol vaatwerk en 
dergelijken. Droomt de opiumschuiver van een zalige 
toekomst, de hedendaagsche Duitsche bierdrinker droomt 
zich terug in een poëtisch verleden, en opdat hij niet 
al te veel van zijn verbeeldingskracht zal behoeven te 
vergen, doet de waard zijn best, om hem dat verleden 
zoo tastbaar mogelijk voor te stellen. Op deze wijze 
kan de bezoeker zich des avonds de weelde gunnen 
zich, onder het genot van ettelijke glazen bier, in de 
tijden van weleer te verplaatsen. 

In de muurschilderingen heerscht wel af-en-toe hu
mor, maar zelfs die humor is eerlijk en rechtschapen 
om niet te zeggen burgerlijk. 

Ook Parijs bezit dergelijke bier-etablissementen, doch 
de luxe is hier meer verfijnd, meer in overeenstem
ming met den Franschen smaak. Onder de nabootsin
gen van oud-Irransche herbergen neemt de Taverne au 
Lyon (for de eerste plaats in. Geheel in style Hemi 
deux gebouwd, overtreft deze hotcllcric in pracht alles, 
wat de stoutste verbeelding zich denken kan. 

Er bestaat echter te Parijs ook een andere soort van 
bierhuizen, bij de versiering waarvan minder op 
zuiverheid van stijl gelet en meer naar het onge
wone en zonderlinge gestreefd is. Het lokaal Au plus 
grand bock, waarvan wij reeds spraken, is een daar
van. De decoratie is van de hand van Taverot, een 
gewezen clown. Hij heeft hier zijn vroegere kunst
broeders in de meest verschillende houdingen afgebeeld , 
op stelten, op varkens rijdende, enz. In weer andere 
lokalen, die „Au cliatuoir", „Au rat mort", „Au fidéle 
cochon" of dergelijke zonderlinge en veelbelovende na
men op hun uithangbord hebben, ziet men nog ge
waagder voorstellingen, zelfs eene, die eene parodie 
op de Ccna van Lionardo da Vinei bedoelt en waar 
men de apostelen met bierglazen afgebeeld vindt. Ook 
komen tafereelen, als de geschiedenis van een ter dood 
veroordeelde en soortgelijke, veelvuldig voor. In het 
algemeen heeft men in deze lokalen een groote voor
keur voor het afschrikwekkende. Op een uithangbord, 
dat thans verdwenen is, zag men een vrouw, die in 
een doodkist gelegd werd, en daaronder stond Bière 

de Strasbourg, een allesbehalve fijne woordspeling. Wij 
gaan hier de voorstellingen, die een streng zedemees-
ter de haren te berge zouden doen rijzen en die de 
voornaamste aantrekkelijkheid van vele tavernen uitma
ken , met stilzwijgen voorbij. 

In de laatste jaren hebben de bezitters van Parijsche 
bierhuizen nog naar andere middelen uitgezien om gas
ten te lokken. Waren reeds in enkele lokalen de 
bedienden in costumes gekleed, die bij de omgeving 
pasten, men begon nu ook, wat de kleeding betrof, 
naar iets vreemds, iets buitengewoons te zoeken. Zoo 
ontstond de Taverne des Apothécaires, waar men door 
apothekers bediend wordt, in het gewaad van Molières 
tijd gekleed en van al hunne attributen voorzien. 
Weer een ander deed zijn Kellnerinncn als Fransche 
koninginnen verschijnen, zoodat men zich naar verkie
zing door Katharina de Medici of Marie Leczinska 
kon laten bedienen. Een taverne met Fransche konin
gen mocht nu natuurlijk niet ontbreken; Frans I doet 
daar dienst als tapmajoor, Hendrik IV en le Rot Soleil 
loopen met bierglazen rond. Zoo wordt de geheele 
geschiedenis van Frankrijk tot een caricatuur gemaakt, 
zonder dat de tegenwoordige Fransche regeering daarin 
iets beleedigends vindt. 

Ook aan akeligheden is in deze „gecostumeerde bier
huizen" geen gebrek. In „De Hel" wordt men door 
roode, zwarte en groene duivels bediend, de Aubcrge 
aux adrets ontleent hare costumes aan Robert Macaire. 
Zelfs is er een Chateau d'/f, waar alles gedaan is, om 
de bezoekers in den waan te brengen, dat zij in de 
gevangenis zitten. Ook dit werd echter nog overtroffen 
door de Taverne du bagne, waar de kcllucrs als galei
boeven zijn uitgedost en waar ook dc gasten als 
gevangenen aangesproken en behandeld worden. Toen 
deze bierhal pas geopend was, viel de inrichting zoo 
in ilen smaak, dat men queue moest maken, om toe
gelaten te worden. De ondernemer, een gewezen too-
neelspeler, heeft uitstekende zaken gemaakt. 

Gelukkig behoeven de biertempels ten onzent de 
gasten nog niet door dergelijke buitensporigheden te 
lokken Moge men ook klagen over den druk der 
tijden, de dorst schijnt er niet minder op te worden, 
en trots de jeremiaden van hen, die meenen , dat het 
offeren aan Gambrinus strijdig met den vaderlandschen 
volksaard is, wordt nog menig glas geledigd. Voor 
annexatie zijn wij nog niet beducht, al kunnen soms 
jonge Nederlanders het vuur van een paar blauwe of 
bruine oogen niet weerstaan, zoodat zij, schier zonder 
slag of stoot, in de macht van Bismarck's voorposten 
vallen. 

Reeds mochten sommige onzer bouwkunstenaars 
hunne krachten aan het bouwen of inrichten van een 
bier-etablissement beproeven, een taak, die zeker wel 
aanlokkelijk is. 

Wij gelooven dan ook, dat de bouwmeesters, zelfs 
al zijn zij geen minnaars van het edele gerstensap, 
toch den inval van Gambrinus in ons land niet zullen 
betreuren. W. 

BOUWKUNDIG T E E K E N E N . 
Een getrouw bezoek van de verschillende tentoon

stellingen van voortbrengselen der teekenkunst, in de 
laatste jaren gehouden, en eene lezing der daarom
trent uitgebrachte verslagen, geven de overtuiging, dat 
de wijze van bouwkundig teekenen eene groote veran
dering heeft ondergaan. Zoowel bij de eenvoudige 
jaarlijksche expositie eener gewone teekenschool of 
teekenacademie, als bij de belangrijkste tentoonstelling 
van ingekomen antwoorden op uitgeschreven prijsvra
gen , valt die verandering waar te nemen. Wij hebben 
hierbij niet op 't oog den meerderen smaak, de hoogere 

kunst of technische kennis , waarvan de architectonische 
ontwerpen der laatste jaren blijk geven, maar meer de 
manier van voorstelling, de behandeling der teekening, 
door den architect toegepast om zijn denkbeeld — de 
schepping van zijn geest — voor het publiek begrijpe
lijk te maken. De tijd is voorbij, waarin men uitslui
tend de zuiver droog-gelijnde projectieteekeningen, 
hoogstens met een zacht tintje aangewasschen, zag 
tentoongesteld. Breed gelijnd, artistiek met kleur enz. 
opgewerkt, worden de bouwkundige ontwerpen ons 
tegenwoordig te zien gegeven, terwijl eenige perspec
tieven, hetzij van het uitwendig ensemble, of van de 
voornaamste gedeelten van het interieur, vaak als 
aquarel behandeld, de meetkundige voorstellen als 
uitdrukkingsmiddelen te hulp komen en aanvullen. 
Ongetwijfeld geeft de nieuwe manier van behandeling, 
als zij tot het uiterste wordt opgevoerd , reden tot be
zorgdheid, daar zij op deze wijze gevaarloopt om op 
te houden architectuur te zijn, en schilderwerk te 
worden. Heeft er echter geen overdrijving plaats en 
laat de architect zijn scbildernatuur niet te veel op den 
voorgrond treden, dan zeker is de zoogenaamde artistieke 
manier van behandeling veel verkieslijker dan de vroe
gere koude, droge manier. He teekening is in de eerste 
plaats het middel om de gedachte van den architect 
in steen, hout en ijzer te vertolken, maar dient ook 
om te onderzoeken of die gedachte de bedoeling en 
het verlangen van den niet-ingewijden bouwheer weer
geeft. Nu moge men zeggen dat in tie meeste geval
len de rijk opgewerkte teekening oogbedriegend op 
den bouwheer zal werken en hem een overdreven, 
verkeerd idee der werkelijkheid zal doen verkrijgen, 
maar wie zal beweren, dat met de droog-gelijnde tee
kening van vroeger, de bouwheer ook nooit bedrogen 
uitkwam ? De eenvoudige projectieteekening drukte 
evenmin de juiste bedoeling van den bouwheer uit en 
baarde hem, als zij in steen vertaald was, dikwijls 
teleurstellingen. In 't algemeen toch zullen eenige 
aquarellen van het interieur van eenig bouwwerk, veel 
verstaanbaarder, veel duidelijker voor een leek zijn, 
dan het samenstel van lijnen, dat men doorsnede 
noemt. Een perspectievische voorstelling van het uit
wendig ensemble, zoo noodig met de naaste omgeving 
erbij, kan niet anders dan verduidelijkend werken, 
en zal ongetwijfeld in hooge mate bijdragen om bij 
benadering een idee van de werkelijkheid te verkrijgen. 
Om het volmaakte te hebben, zou eigenlijk elk aanzien
lijk ontwerp, vooral als er oorspronkelijke motieven in 
voorkomen, van een verkleind model moeten vergezeld 
gaan; dan zouden teleurstellingen tot de zeldzaamheden 
behooren, want behalve dat een zoodanig model het 
voorstellingsvermogen van den niet-ingewijden bouw
heer te hulp komt, heeft het nog dit groote voordeel, 
dat de architect, hoe duidelijk zijn gedachte hem ook 
voor oogen staat, hoe vereenzelvigd hij ook met zijn 
ontwerp is, evenals de tooneeldichter bij de repetitie 
van een stuk, allicht nog eenige wijzigingen ten goede 
zal weten aan te brengen. 

Behalve de reeds opgenoemde voordeden, heeft de 
tegenwoordige manier van teekenen nog iets voor, dat 
mede verdient genoemd te worden en waarmede men 
ook eenigszins rekening mag houden. Zag men vroe
ger tentoonstellingen, waar de drie zusterkunsten ge
ëxposeerd waren, dan kon men er zeker van zijn, dat 
de werken der bouwkundigen door het groote publiek 
nauwelijks de aandacht waardig gekeurd werden. Schil
derijen van middelmatig gehalte lokten tal van be
schouwers en bewonderaars, terwijl een ontwerp, waarin 
de architect zijn geheele ik had weergegeven en als 
't ware zijn ziel had neergelegd, slechts door enkele 
vakmannen bewonderd werd. Dit treurige verschijnsel, 

dat zich tegenwoordig nog nu en dan voordoet, is niet te 
wijten aan onverschilligheid voor de bouwkunst bij het 
publiek! Integendeel, geen der drie zusterkunsten be
zit een zóó groote mate van populariteit als de bouw
kunst. Er is bijna geen enkel met reden begaafd we
zen, van wat rang of stand ook, of hij heeft wel eens 
over bouwkunst (in ruimen zin genomen) gedacht, 
gesproken en er zich voor geïnteresseerd. Een ge
zellige woning , practisch ingedeeld , toegankelijk voor 
het licht, beschut tegen den noordenwind, geopend 
voor de zachte zuiderkoelte, — wie onzer heeft 
zich zulk een verblijf nooit eens toegewenscht ? Wij 
kunnen dus de weinige belangstelling voor gewone 
bouwkundige ontwerpen niet toeschrijven aan onverschil
ligheid voor het bedoelde gebouw of monument, doch 
wel aan de wijze, waarop het bouwwerk door de tee
kenkunst wordt voorgesteld. De facaden, al waren 
zij droog en koud behandeld , konden de groote me
nigte nog eenig belang inboezemen, maar het zijn niet 
deze, die in de gedachten der leeken de eerste plaats 
innemen. De hoofdrol speelt het interieur; het weefsel 
van lijnen, waaruit de doorsneden gevormd zijn, gaat 
het bevattings-vermogen van het meerendeel der niet-
ingewijden te boven en mist alle aantrekkelijkheid, 
zoodat het oog wordt afgewend met de verzuchting 
„ik begrijp het niet"! Indien nu echter die doorsneden 
van eenige aantrekkelijk voorgestelde aquarellen ver
gezeld gaan en er door verduidelijkt worden; wan
neer de architect door de artistiek behandelde gevels, 
door een fraai perspectief van het geheel , de teekening 
meer op den voorgrond doet treden, — dan trekken 
de ontwerpen wel toeschouwers, en worden niet 
minder belangstellend gadegeslagen en besproken dan 
een schilderij. Koepels, torenspitsen enz., die zich op 
de teekening tegen een zonnig luchtje afspiegelen, 
ontwerpen van villa's, raadhuizen, schouwburgen enz., 
waarbij getracht wordt om facades en perspectieven 
bij benadering de kleuren der werkelijkheid te geven 
en de verschillende schaduwspelingen aan te brengen, 
moeten ongetwijfeld voor niet-bouwkundigen meer aan
trekkelijks bezitten, dan een droog-gelijnde voorstel
ling. Vervalt men bij de artistieke behandeling van 
bouwkunstige teekeningen, in geen uiterste; wordt de 
uitvoering aan bekwame handen toevertrouwd en nooit 
uit het oog verloren, dat de kleur steeds streng aan 
dc teekening en aan den vorm moet onderworpen 
blijven , dan kan dit nooit der bouwkunst tot schade 
verstrekken cn zullen de aldus behandelde ontwerpen 
bij eventueele uitvoering geen grootere teleurstellingen 
baren, dan een gewoon gelijnde teekening van hetzelfde 
ontwerp. D. 

PLAN C T E R O T T E R D A M . 
Bij de behandeling der verschillende voorstellen tot 

verbetering der verkeerswegen aan het einde der Hoofd-
steeg en tot verruiming van de Kleine Draaisteeg te 
Rotterdam, gaf de Gemeenteraad in zijne zitting van 
29 September 1881 den voorrang aan het ontwerp, 
dat als plan C was aangegeven. De directeur der ge
meentewerken deelde in de toelichting van dit plan 
mede, dat de waarde van het daardoor te verkrijgen 
terrein zou opwegen tegen de uitgaven, die de Gemeente 
zich zou moeten getroosten en deze opgaven zijn be
waarheid. Zoodra het terrein gereed was, trok het 
de aandacht van menig speculant en het duurde niet 
lang of er had zich een comité gevormd, met den ar
chitect J. C. van Wijk aan het hoofd, dat aan de Ge
meente een bod deed van / 40x3,000, welk bod werd 
ingetrokken, toen de Gemeenteraad besloot het terrein 
bij inschrijving te koop aan te bieden, op grond dat 
er mededinging bestond omtrent het bezit. De publieke 
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inschrijving ging niet naar wensch en het terrein bleef 
beschikbaar. 

Thans kan hierin verandering komen en het is, vooral 
in deze tijden van malaise, eene streelendc gedachte 
voor Rotterdam, dat er mannen zijn opgestaan, die de 
hand aan het werk zullen slaan, waardoor een goed 
doordacht plan van bebouwing tot uitvoering komt en 
aan tal van ambachtslieden werk gegeven wordt. 

Het bod van / 300,000 voor den beschikbaren grond 
heeft een gunstig onthaal bij het Gemeentebestuur ge
vonden en het voorstel, door Burgemeester en Wet
houders onder dagteekening van 27 Juli aan den Raad 
gedaan, luidt als volgt: 

„Het is den Raad bekend, dat in den zomer van 
1884 eene vergeefsche poging is gedaan om het bouw
terrein, liggende tusschen de Oudenhavenkade, de Kolk-
kade, de Gelderschekade en de Gelderschestraat en 
bekend onder de naam van plan C , bij openbare in
schrijving te verkoopen en dat door het uitschrijven 
van die concurrentie is vervallen een onderhandsch bod 
van ƒ 400,000. Kort daarna is ingekomen een bod 
van denzelfden ondernemer van / 3 50,000, doch met 
zulke bezwarende ncvenbedingen , dat dit niet in aan
merking kon komen. 

„Sedert dat tijdstip hebben zich in langen tijd geen 
ernstige gegadigden voorgedaan tot in het voorjaar 
door eene nieuwe combinatie onderhandelingen zijn 
geopend. 

„Als gevolg daarvan is onder dagteekening van 1 
Juni door ons ontvangen het hiernevens gevoegd adres 
van den heer M . G. van den Arend en zeven mede-
onderteekenaars , zich noemende het voorloopig comité 
van de op te richten naamlooze vennootschap „plan C", 
waarbij voor den grond, onder de verplichting om de 
gevelteekeningen der daarop te stichten gebouwen aan 
onze goedkeuring te onderwerpen.werd geboden ƒ300,000, 
vrij op naam tc leveren. 

„Met de Commissie voor de plaatselijke werken enz. 
zijn wij van oordeel, vooreerst dat aan den prijs, die 
vroeger geboden was, in de gegeven omstandigheden 
niet kan worden vastgehouden, o. a. omdat sedert dat 
tijdstip de achtjarige vrijdom van grondlasten voor de 
nieuwe gebouwen door de ondernemers niet meer ge
noten wordt, en secundo: dat langer onbebouwd blijven 
van het terrein door de derving èn van de rente van 
de som, die het vertegenwoordigt, èn van de belastingen 
van de perceelen, die daarop gebouwd kunnen worden, 
niet in het belang der Gemeente is, zoodat ook wij 
meenen dat een prijs v a n / 300,000 aannemelijk zou zijn. 

„Wij hebben ons dus bereid verklaard den verkoop 
aan uwe Vergadering voor te dragen, mits die som 
integraal door de Gemeente werd ontvangen, en der
halve de kosten van overdracht bleven voor rekening 
van den kooper. 

„Het Comité — ofschoon van meening, dat de 
koopsom die het bood, niet kon worden verhoogd — 
heeft ten slotte op dat punt toegegeven, doch slechts 
tegenover eenige faciliteiten in betaling van den prijs, 
zooals die omschreven is in het ontwerp-besluit, dat 
wij u hiernevens aanbieden, en onder voorwaarde, dat 
vóór den i 6 ' u Augustus eene beslissing worde genomen. 

„In dat ontwerp zijn verder opgenomen voorwaarden 
ter verzekering van eene goede overbouwing der ka
nalen en van onzen invloed op de constructie der 
gevels. 

„Onder overlegging der stukken en van de plans, 
die bij de onderhandelingen als grondslag hebben ge
diend , hebben wij de eer u voor te stellen tot den 
verkoop te besluiten en daartoe vast te stellen een be
sluit overeenkomstig ons ontwerp." 

Het plan wordt verwezenlijkt door samenwerking van ' 

de firma C. H . Eckhart, te Rotterdam, van wie het 
nieuwe plan tot bebouwing is uitgegaan, met de firma 
Van Lith & Van Dam te 's-Gravenhage, en den heer 
C. Muysken te Amsterdam. 

Het onregelmatige vlak is zóó ingedeeld, dat bijna 
alle huizen, achttien in getal, zuiver haaks zijn. De 
gevels zijn ontworpen in den Italiaanschen Renaissance
stijl; langs de gevels aan de Oude Haven en K o l k -
kade loopt eene galerij, zoodat men, tegen weer en 
wind beschermd is bij eene wandeling langs de maga
zijnen, die daar gesticht zullen worden. Ook liggen 
in deze galerij de toegangen tot de bovenhuizen, die 
een fraai uitzicht verkrijgen naar de Maas en naar de 
Kolk . Aan zuivere lucht en aangename afwisseling is 
daar geen gebrek. De bovenbouw bestaat uit 3 ver
diepingen. Op de eerste verdieping zijn de voorkamers, 
uitkomende aan de Oude Haven en Kolkkade, voor
zien van loggia's, op de tweede verdieping van bal
kons, terwijl de derde verdieping, door flinke banden 
afgesloten, de krachtig geprofileerde gevellijst en man
sardes draagt. 

De gevels aan de Oude Haven en Kolkkade zullen 
uitgevoerd worden in graniet en witte steen , die aan 
de Gelderschestraat en Geldersche kade in baksteen 
met banden van witte zandsteen. Aan alle hoeken 
komen sprekende gedeelten, die buiten het gevelvlak 
uitsteken, zoodat deze gevels bij hunne groote afme
ting een schoon gezicht, vol afwisseling zullen opleveren. 

Het geheele bouwplan is zóó ingericht, dat het aan 
de voorwaarden van het Gemeentebestuur beantwoordt, 
maar ook ieder perceel op zichzelf kan worden ver
kocht. De plans waarborgen der Gemeente de aanwinst 
van een schoonen, monumentalen bouw en een werk, 
waaraan behoefte bestaat. 

I E T S O V E R S L E C H T T R E K K E N D E S C H O O R -
S T E E N E N BIJ W O O N H U I Z E N . 

Onder de vele wederwaardigheden , waarmede een 
bouwkundige in zijn practijk vroeg of laat te kampen 
krijgt, tenzij zijn gelukkig gestarnte hem als bij uit
zondering daarvoor behoedt, behooren zeker in de eerste 
plaats de schoorsteenen genoemd tc worden. Geen 
architect ter wereld, die er niet van gewagen kan en 
uit zijn langdurige practijk niet van de zonderlingste 
ervaringen weet mede te praten, waarvan de eene nog 
vreemder en raadselachtiger is dan de andere. Het 
is met schoorsteenen, die niet trekken, als met een 
patiënt, die allerlei geneesmiddelen te slikken krijgt 
en niet herstelt. De dagelijksche verschijnselen zijn 
steeds met elkaar in strijd; het blijft maar altijd „val
len en opstaan" , en de omstandigheden schijnen wel 
een loopje er mede tc nemen. Gelukkig zijn de meeste 
patiënten niet ongeneeslijk, want de geneesmiddelen 
zijn talloos. Zoo is het ook met schoorsteenen. Let 
maar eens op, welk een menigte voorwerpen op schoor
steenen , zoo in als buiten een stad, van allerlei vorm 
en soort, kostbare en goedkoope, gecompliceerde en 
eenvoudige, in hout, steen, zink cn ijzer zijn aange
bracht. En al die middelen kunt gij nog zien, maar 
wie weet, op hoeveel lastige patiënten geheimmiddelen 
zijn toegepast, waarop uwe aandacht niet valt! Zulke 
patiënten waren bijzonder lastig te cureeren en daar 
alle uitwendige middelen niets baatten, heeft 't heel 
wat voeten in de aard gehad, om met inwendige mid
delen de kwaal te genezen. A l s echte vakmannen 
over hun ondervinding van schoorsteenen aan 't praten 
raken, dan zijn zij gewoonlijk vooreerst nog niet uit
gepraat en hoort men staaltjes, die men haast voor 
onmogelijk zou houden, daar zij ten eenenmale in 
strijd zijn met alle mogelijke theorieën en boekenge
leerdheid, die door het niet-deskundig publiek als de 

alléén mogelijke, onfeilbare wijze worden beschouwd, 
volgens welke schoorsteenen gebouwd moeten worden, 
zooals het behoort. Met alle verdere bij-omstandigheden, 
invloeden en natuurwetten houdt het publiek zich ver
der niet op; een schoorsteen is een schoorsteen en 
als een schoorsteen niet trekt, dan licht het eenvou
dig daaraan, dat hij niet goed gemetseld is en dus niet 
deugt; en wiens schuld is dit anders, dan van den ar
chitect ? Van welke haast nietige, belachlijk kleine 
oorzaken of toevalligheden de bruikbaarheid van een 
schoorsteen en bijgevolg de reputatie van een architect 
afhangt, kan blijken uit de volgende feiten, die mij 
gedeeltelijk uit eigen , gedeeltelijk ook uit anderer 
practijk zijn bekend geworden. 

Een schoorsteen van een nieuw gebouwd huis wilde 
ondanks alle mogelijke moeiten, proefnemingen, ver
lengstukken, kappen, gekken, buizen enz. maar vol
strekt geen genoegzame hoeveelheid rook uit de kachel 
eener kamer afvoeren, en het gevolg was steeds, dat de 
kamer tot stikkens toe met rook gevuld werd. De 
schoorsteen, die tegen een buitenmuur gebouwd was, 
had dit gebrek alléén wanneer de wind stond op den 
steensbuitenmuur, waartegen de schoorsteen binnens
huis was gemetseld. Bij andere windrichting voldeed 
de schoorsteen goed. Al le maatregelen , hiertegen ge
nomen, bleven zonder succes. Eindelijk kwam de ar
chitect op het denkbeeld of er soms een opening tus
schen de rookgangen zou kunnen zijn, waardoor de 
wind binnen het rookkanaal kon vallen. Ten einde zich 
eenigszins beter van den inwendigen toestand van den 
schoorsteen te kunnen vergewissen, liet hij een gat in 
den muur slaan, waardoor hij van buiten af in den 
schoorsteen kon gluren. Nauwelijks was één steen ver
wijderd , of plotseling verdween alle hinder van rook 
in de kamer en trok de schoorsteen zelfs bij de hevig
ste rukwinden; sedert heeft hij nimmer reden tot klagen 
gegeven ('). Natuurlijk bleef het geïmproviseerde kijk
gat zooals het was. 

Twee andere schoorsteenen op korten afstand van 
elkander, beide door hetzelfde platte zinken dak gaande 
en op omstreeks 1 M . hoogte daarboven opgetrokken, 
waren onafgedekt en gaven al zeer spoedig reden tot 
klachten over rook. 

Zoowel rookverdrijvers, schoorsteenvegers, als archi
tect en metselaar werden erbij geroepen , totdat clks 
raad opgevolgd was en niets gebaat had. Een ander 
metselaar werd ontboden en deze verklaarde, dat 
ook hij er geen weg op wist, maar toch nog eens 
probeeren zou. Een der breede zijwangen verhoogde 
hij bij wijze van proef met één platte laag en ziet, het 
gebrek was verholpen. Toen hij , zeer verblijd over 
zijn goede vinding, ook den anderen schoorsteen op 
deze wijze meende te genezen, zag hij tot zijn niet 
geringe verwondering, dat dit hier geen de minste ver-

(') De algemeen gebezigde uitdrukking „trekken" van schoorsteenen 
is zeer onjuist. 

De door verbranding in de kachel verwarmde lucht stijgt, wegens 
haar mindere zwaarte, in het rookkanaal en voert den rook mede. Binnen 
kachel en schoorsteen ontstaat daardoor verminderde spanning, die zich 
tracht te herstellen door toevoer van lucht uit het woonvertrek, door 
den rooster. Dat herstel wordt echter niet bereikt, zoolang het vuur 
de lucht binnen de kachel blijft verdunnen en tie warmte der lucht in 
het vertrek niet gelijke temperatuur heeft aangenomen, als de warme 
lucht binnen de kachel en de schoorsteenruimte. Werd de kamer vol
komen dicht afgesloten, zootlat geen koude lucht door deuren of vensters 
kon binnentreden en geen afkoeling kon plaatshebben, dan zou de 
verbranding en dientengevolge de luchtverplaatsing weldra eindigen. 

Het „trekken" van een schoorsteen is dus niet anders, dan een voort
durende verplaatsing van verwarmde lucht, die vervangen wordt door 
daarvoor in de plaats tredende koudere lucht, welke op hare beurt we
der verwarmd en vervangen wordt en waardoor eene strooming ontstaat. 

„Trekking" is dus de benaming van hetgeen eigenlijk „drukking" is, 
die een onafgebroken luchtstroom, tot herstel van verschil in dichtheid 
tusschen tie kamerjacht, entte buitenlucht boven den schoorsteen, in het 
leven roept. Kachel en schoorsteen vormen tien trechter, waardoor dit 
geschiedt. Hoe grooter het verschil tusschen binnen-en buitenlucht is , 
hoe sterker de luchtstroom werkt, tenzij tegenwerkende luchtstroomen 
van grooter kracht, bijv. wind, den juchtstroom overtreft en vernietigt. 

betering bracht, zelfs niet als er 2, 3 of 4 lagen bo
venop kwamen. Ziende, dat hij de zaak hiermede niet 
verbeterde, besloot hij de opgebrachte lagen weer 
af te nemen, nam van de tegenover liggende lange 
zijde 1 of 2 lagen oud metselwerk af en waarlijk, ook 
deze schoorsteen was voor goed genezen. Bij den eenen 
schoorsteen diende dus verhooging, waar aan den an
deren verlaging noodig was om dezelfde uitwerking te 
verkrijgen. 

Op een bureau had men telkens bij wind uit een 
bepaalde windstreek veel overlast van rook. De schoor
steen was bovendaks met een gewonen schoorsteenpot 
afgedekt en geheel naar den eisch afgewerkt. Een in
gesteld onderzoek bracht geen reden tot stoornis in 
den trek aan het licht. Aan een metselaar werd toen 
bevel gegeven den schoorsteen bovendaks te inspectee-
ren. Toen hij boven was en zich van de goede aan
sluiting van den pot aan het metselwerk wilde overtuigen, 
sloeg hij de hand aan den bovenrand van den schoor
steenpot om zich daaraan cenigen steun te geven. De 
schoorsteenpot was echter, waarschijnlijk door een 
barst of scheur, die door den invloed van weer en 
wind verergerd was, daartegen niet bestand, althans 
de werkman hield een scherf van den bovenrand in de 
hand , terwijl de naar behooren vastgemetselde pot on
beweeglijk bleef staan. Plotseling hield het rooken van 
de kachel in het bureau op en werd later geen last 
van rook meer geleden. Uit deze gevallen blijkt ten 
duidelijkste van welke kleine invloeden het trekken van 
een schoorsteen afhangt en hoe weinig dit op theoretische 
gronden vooraf is te bepalen. Toch kan men regelen 
opgeven, waaraan een schoorsteen in de eerste plaats 
zal moeten voldoen om rookvrij te zijn, of liever om 
geen overlast van rook te veroorzaken. Deze zijn de 
volgende: 

i«. De rookgangen behooren zooveel mogelijk in 
loodrechte richting en zonder afwijking te loopen. 

2 e. Zij behooren zooveel mogelijk glad en van één
zelfden vorm en wijdte over de geheele lengte te zijn. 

3''. De horizontale doorsnede vertoone zoo mogelijk 
een cirkelvorm, die beter is dan een vierkanten vorm, 
omdat zich in de hoeken het meeste roet afzet, dat bij 
het vegen zelden geheel verwijderd wordt en als 
bron van vocht de trekking belet en de temperatuur 
inwendig verlaagt. 

4 f . De lengte der rookkanalen moet voldoende zijn, 
om een behoorlijke trekking te verkrijgen, die afhan
kelijk is van het verschil in de dichtheid van de lucht 
aan de begin- en eindopeningen. 

5». De rookkanalen behooren zuiver dicht gemetseld 
en zonder gemeenschap met de buitenlucht te zijn. (5) 

6C- Waar afwijking van richting noodzakelijk is, zij 
die zoo gering en geleidelijk mogelijk, zonder verwij
ding of vernauwing van dc doorsneevlakte. 

7'. Zorg , dat de rookkanalen steeds schoon en droog 
blijven door menigvuldig vegen, voldoende afdekking 
tegen inslag van regen aan de rookuitmonding en door 
niet te spaarzame voorziening met lood , waar de schoor
steen door dakvlak of goot buitenkomt. 

8 e. Zorg, dat verankeringen geen inwatering kun
nen veroorzaken, en al het lood ingemetseld en niet 
later ingevoegd wordt. Het is raadzaam de aansluiting 
van het lood met het metselwerk met portlandcement 
te behandelen. 

(*) Wanneer de winti op tie geheele hoogte van den schoorsteen staat 
en door de bovenopening in den schoorsteen kan treilen, zoodat de 
rook terugslaat, kan een opening beneden in tien schoorsteenwantl in 
enkele gevallen in 't voordeel werken en w e l : Ie wanneer daartloorde 
invallende winti gelegenheid heeft de rookgang te verlaten alvorens tie 
rook tot het lager gedeelte van de rookgang terug te dringen, of afstuit 
op een grootere stljgkracht van tien warmen luchtstroom; 2e wanneer 
daardoor voor den rook een verhoogde stijgkracht of circulatie door de 
rookkanalen ontstaat. 
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9'. Dek een potschoorsteen rondom den pot pyra-
midaalvormig met portlandcement af, goed schuin en 
glad, zonder scheuren of onvolkomen aansluiting. Een 
voldoend overstek belette het afstroomend water langs 
de schoorsteenschacht te loopen 

10'. Houd de schoorsteenen zoo hoog mogelijk 
binnenshuis, opdat de temperatuur niet lager worde 
binnen de rookkanalen, dan de warmtegraad binnens
huis. 

l i ' . Kanalen van schoorsteenen , welke niet gebruikt 
worden gedurende de zomermaanden of andere gedeel
ten van het jaar, behooren aan het begin en 't eind af
gesloten te worden. 

12». Waar schoorsteenen geheel of gedeeltelijk aan 
de buitenlucht zijn blootgesteld , gebruike men harde 
steen en goede specie. 

13''. Zorg, dat elke stookplaats een eigen rookka
naal hebbe en in geen gemeenschap kan zijn met een 
andere rookgang. 

14". Zorg, dat zich bij de intrede van de kachelpijp 
in den schoorsteen nimmer roet of asch kan verza
melen , maar dat deze stoffen blijven liggen in een 
trechtervormige ruimte, die door een ijzeren luikje 
gemakkelijk te reinigen en te ledigen is. 

Wanneer alle deze regels worden toegepast zal 
meestal een schoorsteen voldoende trekken; toch is 
dit niet altijd het geval. De trekking zal zich dikwijls 
naar geheel andere omstandigheden regelen, bijvoor
beeld naar windrichting, hoog- en laaghangende wol
ken, temperatuursverschillen binnen- en buitenshuis, 
luchtstroomingen door open binnendeuren of ramen, 
invloed van nabijzijnde hooge gebouwen of boomen, 
windkracht, windhoogte, ja zelfs van zonnestand en 
hygroscopischen toestand van de dampkringslucht. 
Een der veelvuldig voorkomende redenen, waarom een 
schoorsteen niet voldoende trekken kan, is wel de 
groote zorgeloosheid en onkunde omtrent kachels, 
kachelpijpen, schoorsteenplaten en stookmaterialen, 
nisbussen en de opstapeling der brandstoffen enz.; 
doch dit ligt niet direct op den weg van den bouw
kundige en kan dus hier veilig achterwege blijven. 
Een weinig gezond verstand en oordeel zal spoedig 
doen uitkomen , waar het gebrek te vinden is en hoe 
het verbeterd moet worden. 

(Wordt vervolgd.) 

VARIA. 
Slakkewwol. Slakkenwol is een stof, die verkregen 

wordt door een krachtigen straal stoom te spuiten op 
de in smeltenden toestand verkeerende slakken van giet
ijzer in vloeibaren toestand. De slakken drijven op de 
oppervlakte van het veel zwaarder vloeibaar ijzer als 
een glasachtige massa rond. Door de groote kracht, 
waarmede de stoom op deze vloeistof gespoten wordt, 
vormen zich zeer fijne glasachtige draden en fijne kor
reltjes , welke stof een groote overeenkomst met wol 
heeft. Zij is onbrandbaar en wordt veel gebruikt in 
Engeland tot het opvullen van ruimten tusschen hou
ten schutwerken, dunne gehoorige muren en onder 
dakbeschotten tot wering van hitte en gedruis, vooral 
in de bovenste verdiepingen. Het is een uitmuntend 
middel tegen groote temperatuursverschillen, daar het 
des winters de warmte belet uit te stralen en des zo
mers de warmte weert. Voor waterleidingen is het 
bij vriezend weer een goed behoedmiddel tegen vorst. 
De stof wordt veelvuldig aangewend voor omklee
ding van stoomketels, stoompijpen en fornuizen om 
deze tegen warmteverlies te beschermen en zij wordt 
eveneens gebruikt voor bekleeding van afkoelingmachi-
nes, ijskelders en ijsmachines, om de koude niet ver

loren te doen gaan. In Amerika wordt slakkenwol op 
groote schaal vervaardigd en neemt het gebruik in 
sterke mate toe. Men vervaardigt zelfs in de laatste 
tijden twee verschillende soorten. De eene soort, bekend 
onder den naam slakkenwol, dient tot vulling , geluid
wering, verpakking enz. De andere soort heet rotswol 
en dient als voorbehoedmiddel tegen afkoeling, tegen 
condensatie van stoom en tegen vorst. De eerste soort 
is uitstekend geschikt voor goederen, die tegen onge
dierte beschermd moeten worden en is ook voor op
vulling van muren beter dan houtwol, houtkrullen, 
turfmolm , zaagsel, beukendoppen en andere vulmate
rialen ; bovendien rot de stof niet, zij is totaal onbrand
baar, onverkoolbaar, onverteerbaar en behoudt steeds 
hare waarde, redenen waarom zij veel aftrek en veel
vuldige toepassing vindt. 

Een schoorsteen van papier. Een fabrikant te Ures-
lau heeft een papieren schoorsteen gebouwd van meer 
dan 50 voet hoogte. De blokken , die voor den bouw 
gebruikt werden , waren van samengeperst papier en 
werden met kiezelzuur-cement (waarschijnlijk waterglas) 
aan elkander verbonden. De schoorsteen moet zeer 
elastisch en tevens brandvrij zijn. Ook spoorwegwie-
len, rails en schilderijlijsten worden van papier ver
vaardigd; voor laatstgenoemde voorwerpen bestaat het 
materiaal uit papierpap, lijm, lijnolie en koolzure kalk 
of witsel, welke stoffen samengemengd en tot een dikke 
stroop verhit worden, die na bekoeling in vormen ge
goten en vastgemaakt wordt. De lijsten worden daarna 
verguld of gebronsd , alsof zij houten lijsten waren. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
' S - G K A V K N H A C K . Bij Koninklijk besluit van 26 Juli 1886 

n°. 23 is, met ingang van 1 October 1886, aan J. Strootman, 
wegens lichaamsgebreken, eervol ontslag verleend als hoofd
ingenieur van 's Rijks Waterstaat, behoudens aanspraak op 
pensioen of wachtgeld. 

— Ter vervulling van eene plaats van adjunct ijker der 
maten en gewichten, waaraan eene jaarwedde van f 1000 
verbonden is, zal op den 6en September e. k. in het gebouw 
van de Polytechnische School te Delft een vergelijkend examen 
worden afgenomen. 

— Dc N e d e r l a n d s c h e V e r e e n i g i n g v o o r T e e k e n o n -
de r wi j s loofde ter gelegenheid van de door •> Art i et Industriae" 
gehouden Vaktentoonstelling, een verguld-zilveren medaille uit 
voor het werkstuk, dat uitblonk door goeden smaak, maar tevens 
blijk gaf van den invloed, dien het teekenonderwijs op het 
product had uitgeoefend. 

Deze bijzondere en eenige bekroning werd door de Jury — 
Jhr. Mr. Victor de Stuers, W. B. G . Molkenboer en H. L . 
Boersma — toegewezen aan de firma H . P. Mutters en Zonen, 
die door hun inzending de ee* van de Nederlandsche industrie, 
uit het oogpunt van smaak en kunstzin, hebben opgehouden. 

A M S T E R D A M . Het bekroonde ontwerp van een eere
diploma , ingezonden op de prijsvraag, uitgeschreven 
door het Uitvoerend Comité de Bakkerij-tentoonstel
ling, wordt door dc firma Roeloffzen en Hiibner al
hier zincographisch gereproduceerd. Daarna zal dit, 
benevens de overige op deze prijsvraag ingezonden 
ontwerpen, van af 9 tot en met 15 Augustus a. s., 
op de tentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt ter 
bezichtiging worden gesteld. 

— Aflevering 7 van De Natuur (uitgave van J. G. Broese 
te Utrecht) bevat: 

Twee nieuwe toestellen voor beetwortelsuiker-fabrieken (met 
fig.). — De kabeltramwegen van San-Francisco (met fig.). — 
Onze voeding. — De blinden op aarde. — Merkwaardigheden 
in Amerika. Naar brieven van A. Tissandier. Yellowstone-
Park, in Wyoming. Mammoth hot springs. De Geysers (met 
fig.). — Het noordsch diluvium (met fig.). — Muybridge's 
nieuwste moment-photographieen. — Natuur- en werktuigkun
dig allerlei. Een rookmachine. Een zelf-registreerende zonne-
warmte-meter. Nog een electrisch lampje. Een electrische 
wekker. Proef voor de omzetting van arbeidsvermogen (met 
fig.). — Korte mededeelingen. — Sterrenkundige opgaven. 

ADVERTENTIEN. 

AANBESTEDING. 
Op 7 Augustus 1886. zal worden aanbesteed 

door den Heer C. O. ROELOFS Jz. 
H e t B O U W E N van een S I G A R E N 

F A B R I E K met K A N T O O R en 
P A K H U I S op eonterrein gelegen 
aan de N . Z . V o o r b u r g w a l hoek 
Armsteeg te Amste rdam. 

Inlichtingen verstrekt de Architect A. 
SALM G.iizs., Plantage Middenlaan 78, 
alwaar de teekeningen ter visie liggen. 

Bestek en teekeniagen verkrijgbaar ad f 2.5(1 
ter Boek en Handelsdrukkerij van Til. A. 
V A N Z E G G E L E N , Achterburgwal 84, Am-
steednm. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 9 Augustus 
1886, des middags te 12 uur, op het Raad
huis . in hef openbaar aanbesteden: 

a. H e t leveren van Andernachsehe 
K e i e n . 

b. De lever ing van de T u r f ver-
eischt voor de Gemeente-Admi
nis t ra t ie en de K a n t o r e n van 
de P u b l i e k e W e r k e n der Ge
meente, en van Gas-eokes, ten 
dienste v a n de stoomboot der 
Havenpol i t i e . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij 
tegen betaling van / 11.15 voor de sub a en 
/U.15 voor de sub b genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven voor de sub 
a genoemde ten Kantore van den Stads-ln-
genieur, op het Raadhuis, Kamer N" . 10(1 
en voor de sub b genoemde aan de afdee
ling Publieke Werken, Kamer N". 8», des 
ochtends van 10—12 uur. 

Hurgemeester eu Weihouders voornoemd, 
V A N TIENHOVEN. 

tie Secretaris, 
LE JOLLE. 

Amsterdam, 20 Juli 1SS6. 

H.H. Architecten. 
Een jongmensen ClS jaar) die reeds 2 jaar 

in de theorie en bjj de praktijk werkzaam 
geweest is, zag zich gaarne geplaatst op het 
bureau van een Architect of Gemeentewerken. 

Hoog salaris geen vereisehte. Brieven on
der letten H. B. bij de Boekhandelaan .1 
GILT A V i:x Znux te Dordrecht. 

K o n i n k l i j k e Nederlandsche 

LOCAAL SPOORWEG MAATSCHAPPIJ. 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag den 19 Augustus 1886 des na

middags ten 2 ure, zal, ten kantore der Maat
schappij te Apeldoorn, worden aanbesteed: 

Bestek N°. 22. 
He t maken van toegangen naar 

de b r u g over de r i v i e r den I J se l 
bij Deventer. 

(Bedrag der begrooting / 97.2001 
De besteding geschiedt bjj enkele inschrij-

ving, volgens * (lij van bet bestek. 
Het bestek en de teekeningen liggen ter 

inzage ten kantore der Maatschappij te 
Apeldoorn en zjjn aldaar tegen betaling van 
/•3.00 per stel te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den 
Heer Hoofdingenieur-Directeur K. H. V A N 
BREDEIIODE te Apeldoorn, en den Heer 
Sectie-ingenieur M. E. DE WILDTte Derenier. 

Aanwijzing op het terrein lal worden ge
daan op Donderdag den 12 Augustus 1886 
des namiddags ten 2 uur. 

De Commissie van Helleer. 

Inschrijving 
0P 

Dinsdag 17 Augustus 1886, 
TEN' KANTORE VAN HE 

Gemeente-Gasfabrieken Oostzeedi jk , 
naar de L E V E R I N G v a n : 

G E G O T E N I J Z E R E N B U I Z E N en 
H U L P S T U K K E N tot een geza
menlijk gewicht van 517147 K g . , 
ten dienste de r Gemeente-Gas
fabrieken te Rot te rdam. 

De Voorwaarden liggen op de gewone da
gen en uren ter lezing op het kantoor der 
Gemeente-Gasfabrieken, Oostzeedijk, alwaar 
tevens nadere inlichtingen zjjn te bekomen. 

De voorwaarden zjjn tegen betaling van 
ƒ0,88 en de teekeningen tegen betaling van 
/ 2,— per stel te verkrjjgen bij Wed. P. V A N 
WAESBERGE BN ZOON, Boekdrukkers aan 
den Houttuin N°. 73. 

PIIÖTÓTmiOGR\Pil 1 E, PIIOTOZIXCOGRAPHIE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor Phol«lltli«grni»lile, 

bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
eu Bouwkundigen; op die voor l ' l i o i o z l n c * -

c r a p h l r voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Mérëoijpe-lnrlrl i t lnic voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . T H I E M E . 

S C H L E I C H E R & S C H Ü L L , 
D U R E N . 

Alle unsere Z E I C H N E N P A P T E R E N , P A U S P A P I E R E N u. s. w. sind vorriithig, 
zum Originalpre isen bei Herrn Til. J . DOBBE & ZOON, l'trerht. 

Gemeentewerken van Bergen-op-Zoom, 
AANBESTEDING. 

Op Woensdag den 4 Augustus 1886, des mid 
dags te twee uren. zal door BURGEMEES
TER en WETHOUDERS van Bergen-op-Zoom 
bjj enkele inselirjjving worden aanbesteed: 

H e t maken van een k a a i m u u r van 
baksteen tot vervanging v a n een 
deel bek leed ingsmuur der voor
mal ige vest ing, het plaatsen van 
meerpalen cn diverse werkzaam
heden. 

Het bestek met teekening ligt van af 
Woensdag 28 Juli ter inzage op het Raad
huis te Hergen-opZoom, waar het bestek te
gen /O 50 per exemplaar te verkrijgen is. 

De aanwjjzing in loco zal plaats hebben 
op Maandag en Dinsdag, den 2 en :i Augus
tus 1886, telkens des voormiddags te 1 1 u r e n . 

Bergen-op-Zoom, den 24 Juli 1880. 
Hurgemeester en Wethouders voorn.: 

A. J . L . DE RO0CK. 
De Secretaris, 

L. M. MAGNEE. 

BECKER & IHIHHUII. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

I I P II , 
B O E K N E E T . 

en andere 

T E KOOP. 
Een E I K E N H O U T E N T R A P (schalmgat) 
met B O R D E S , stijl Louis XV. De trap 
heeft 20 treden, een gesloten boom met lam
briseering en een uitgekeepten boom met ge
sneden kardoezen. De houten balusters zjjn 
gesneden en de leuning met hare wrongen 
zijn geprofileerd. Te bevragen bjj G. J . 
MORRE, Architect, DELFT. 

I N S T R U M E N T E N 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmail leerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
13. HOLSBOER. - .̂rnliem. 

Leverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond vooi Waterpas-, ïïoekmeet- en andere instrumenten 

m e t Z i l v e r 1 8 6 8 , 1 8 8 1 , 1 8 8 3 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 
H o o g s t e o n d e r s c h e i d i n g 1 8 7 9 . 

E Q U E R R E S . M E E T K E T T I N G E N . B R I E F - e n P A K K E T B A L A N S E N , e n z . e n z . 
B A K E N S . R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 
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DE LINT & Cie. 
Rotterdam. 

P A R K E T V L O E R E N e n W A N D T E G E L S : 
V I L L E R O Y & B O C H , 

BOCH FRÈRES. 
MUTTON HOLLIXS & Cie. 

Trottoir-IJzersteen cn Cementtegels. 
Groote voorraden. 

H. & J. SUYVËRT 
F A B R I K A N T E N V A N 

vSTOÖMhETELS n WERkTLIGEl 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18S3 bekroond met 
E E R E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

AMSTERDAM. 

A . J . B A C O l T l C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 

en Ventilatie, Gas- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen enz. 

BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m N". « 3 0 , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd 

De Nederlandsche 

C E M E \ T S T E K .\ FABRIEK, 
te V R I J E N B A N bij D e l f t , 

hier te lande de oudste in dit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van R I O L E N , 
BUIZEN, W A T E R - en B E E R P U T T E N , 
G E V E L W E R K en alle tot het bouwvak 
behoorende artikelen. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 
niet tropische producten; 

Rollende en Expanseerenile Sleeiiovehkappeii, 
GEBOUWEN in Scherphoek ti nmandere bott.iijui, 

ptiwi in ijzer ui ijzer m<t hout »( steen. 
VAN DER LINDEN & C°., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

taalvanlseerlng *p Loon. 

Sinziger Mozaïekvloereofabriek 
SINZIG a/Rijn. 

Deze Moza ïekv loeren hebben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, stand-
vastigste en, door de rjjke kleuren, als de 
schoonste bevloering doen kennen. Uit 
fijne- klei en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bjj het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afslijting is 
onderworpen, zoeals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & C"., Amsterdam. kuiiis & VAN Linen 
R O T T E R D A K 

E I G E N A A R S v a n B A S A L T G R O E V E N 
in R I J N P R Ü I S S E N . 

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

Fanconval-, porphier- en basaltkeien. 

Neuchatel Asphalte Company I X London. 

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

TE 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

1 R4 . : :E V A RK . N A T U U R L . A S P H A L T 
VAN 

V I L D E T R A V E R S 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphalhvegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Monfvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Betoii-Fiindeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zicb 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bij den Heer 
H. G . K N O O P S C.OZN . . Beekstraat F . BS, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

JAN VAN DER POT , Vischsteeg N°. h 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „ W a l k e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
Belgische k l u i t - cn h y d r a u l i s c h e k a l k . 

Billjjke prijzen en vrachten. 

Knnstgraniet systeem Petitjean. Polychrom- of Frescocement. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

De Portland-Cementfabriek vaii 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
te Aniönebiirg bij Biebricli a tl. liijn 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naar 
den eisch der werkzaamheden langzaam- of snolbindend, 

met garantie voor de grootste vastheid en 
deugdeljjkheid. 

Productie-vermogen der tabriek: 400,1100 vaten per jaar. 
Magazjjnhouders in de voornaamste steden. 

DUSSELDORF 
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(Met eene plaat.) 

Bij het beschouwen van de bouwgewrochten, opge
richt door Griek-en en Romeinen, ontwaart men, dat 
beide volken geboren constructeurs waren. Zij gebruik
ten echter de materialen ieder op hunne wijze. 

Een Grieksch monument verschilt aanmerkelijk van 
een Romeinsch, vooral wat betreft de samenstelling 
der zolderingen. De Grieken gebruikten horizontale 
bedekking op verticale steunpunten. De Romeinen 
gebruikten de bogen, dus ook dc gewelven. Dit be
wijst reeds genoeg, hoe deze tegenovergestelde zaken 
zeer ongelijke construction teweegbrachten. 

Het beginsel der Romeinsche architectuur bestond 
in het maken van steunpunten , die door hunne breedte 
en volkomen samenhang, massa's vormden, stevig ge
noeg , om aan het gewicht en den druk der gewelven 
weerstand te bieden, en dus dien druk op de zware 
steunpunten over te brengen. Rij de Grieken werd de 
stabiliteit verkregen door hunne juiste opmerkingen 
omtrent de zwaartekracht; zij kenden noch de samen
hang der materialen, noch de metselspecie. De ge
welven waren hun onbekend. 

Steeds zochten de Romeinen de gewelfconstructiën 
te verbeteren; uit het tongewelf ontwikkelde zich het 
kruisgewelf. In de eerste eeuwen van het Christendom 
onderging het Romeinsche gewelfstelsel eene gewich
tige verandering, toen door de Byzantijnen eene con
structie toegepast werd, waardoor het mogelijk was 
het koepelgewelf te gebruiken, voor de overdekking van 
ruimten, die door rechte lijnen begrensd worden, 
terwijl de Romeinen alleen den koepel boven den cir-
kelvormigen grondslag kenden. 

Om eene veelhoekige of meer bepaald eene vier
kante ruimte koepelvormig te overwelven, kan men 
de middellijn van den eigenlijken koepel gelijknemen 
aan de lengte der zijden van het vierkant, zoodat in 
de horizontale projectie het koepelgewelf het midden 
der wanden raakt. De overblijvende driehoeken bui
ten de cirkelvormige basis moeten dan aangevuld 
worden door spherische driehoeken of pendentifs. De 

overdekking bestaat dus eigenlijk uit twee koepelge
welven , waarvan de onderste door de zijden der in
sluitende muren verbroken wordt en zoo hoog op
stijgt , dat er eene cirkelvormige basis voor den twee
den koepel of eigenlijke calotte is gevormd. 

Onbetwistbaar is dit stelsel een der meest volmaakte 
constructies, doch op zeer uiteenloopende wijzen is 
het in verschillende monumenten gevolgd. 

Aan de hand van Viollet-le-Duc wil ik trachten 
hiervan een kort overzicht te geven. 

Zooals men weet komt het bolvormig gewelf óf 
voort uit twee bogen, die elkander in den top snijden, 
óf is gevormd door een halve ellips , gesteld op een 
cirkelvormig of veelhoekig grondplan. 

Het woord koepel is pas gebruikt sedert de Itali
aansche architectuur hare intrede deed in de l 6 ' e en 
I7de eeuw; het is het Italiaansche woord cupola, ver-
franscht in coupole en in het Hollandsch koepel ge-

i worden. 
Aan Byzantium komt de eer toe, dat door de keizers 

de eerste koepels werden opgericht, rustende op pen
dentifs. Het is niet aan te nemen , dat de beroemde 
koepel der St.-Sophiakerk de eerste is geweest, op deze 
wijze gemaakt. Het proefstuk zou te stout zijn geweest, 
omdat de diameter van dezen koepel van veel grootere 
afmeting is dan die van alle andere bestaande koe
pels op pendentifs.. 

Het is zeker , dat de Byzantijnschc koepel voor de 
architecten der middeleeuwen, een type was, dat zij 
in het Westen zochten na tc bootsen. 

Onder Karei de Groote richtte men dien te Aken 
op, in navolging van den koepel van St. Vitale te Ravenna, 
maar geen van beide rust op pendentifs en de bol
vormige bedekkingen worden van onderen af gedragen. 

Te Venetië construeerde men, op het einde der 
Xe eeuw, de koepels van de St.-Markuskerk op pen
dentifs en dit gebouw was eenigszins gekopieerd naar 
de kerk van St. Front te Périgueux. Vóór dit tijdstip 
had men echter proeven genomen met gewelven op pen
dentifs. Er bestaat op het oostelijk punt van het eiland 
St.-Honorat, nabij de kusten van de Middellandsche zee, 
eene kleine kerk, waarvan de constructie schijnt te 
herinneren aan de 7e of 8 eeuw; het is de kapel St.-
Terrsol (zie fig. 1, 2 en 3). 

Het is moeilijk eene meer eigenaardige constructie 
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te bedenken. Bij A z i e t men de horizontale projectie 
van een kleinen koepel met cirkelvormige basis, ter
wijl de ruimten B geen tongewelf vormen, zooals men 
allicht zou denken, maar gewrongen pendentifs, om op 
die manier een horizontaal vlak te verkrijgen, waarop 
de koepel A rust. De constructeur heeft eenvoudig de 
lagen van het tongewelf gewrongen, om tot dit re
sultaat te komen, waardoor het geheel een vreemd 
verband heeft gekregen. Het inwendige van den koe
pel doet het verband der bloksteenen zien, waarvan 
de pendentifs gevormd zijn. 

Wanneer wij de dwarsdoorsnede beschouwen (fig. 3), 
zien wij, dat de koepel niet is eene bolvormige of el
liptische bedekking, maar een kromlijnige kegel. Dit 
voorbeeld — misschien zijn er nog wel andere — duidt 
aan, dat de architecten van die tijden zeer inge
nomen waren met het denkbeeld, om koepels op pen
dentifs op te richten , want zeer zeker waren er twintig 
meer eenvoudige manieren geweest om de voornaamste 
travé van dit gebouw te overwelven, zonder dat het 
noodig was , tot dit middel zijn toevlucht te ne
men. Het is duidelijk, d a t men daar de Byzantijn-
scheconstructiën trachtte na te volgen, die toen voor mees
terstukken in de bouwkunst doorgingen. 

De koepels van de Abdijkerk van St.-Front, te Péri-
gueux, kunnen beschouwd worden als de eerste, 
waarvan de constructie een grooten invloed heeft 
uitgeoefend op de westersche architectuur. Deze 
koepels, ten getale van vijf, gelijk in diameter en 
hoogte en met cirkelvormige basis, zijn gesteld op 
pendentifs, maar deze zijn niet gemaakt zooals het 
moest zijn, want de beddingen der lagen zijn horizon
taal , in plaats van normaal op de algemeene booglijn. 
Het zijn overstekende steenen, die alleen door den 
mortel en door hun spherischen vorm voor vallen be
hoed worden. Het is alzoo duidelijk, dat de architect 
van St.-Front den vorm van eene vreemde constructie 
heeft geïmiteerd, zonder zich rekenschap van het be
ginsel te geven. 

De koepels der St.-Sophiakerk, die van de St.-Mar-
kuskerk te Venetië en die van St.-Front te Périgueux, 
zijn intusschen slechts bollen, gesneden door tonge
welven. Men heeft vooreerst op de vier pijlers een 
bol, die afgeknot is, vervolgens boven het afgeknotte 
deel een tweede deel van den bol, waarvan het mid
delpunt verhoogd is. Dit is het, wat de Byzantijn-
sche koepel van den Romeinschen doet verschillen. 
Om deze definitie door eene figuur te verduidelijken, 
zij A (fig. 4) de horizontale projectie van een koe
pel , gesteld op vier pendentifs en vier graatbogen. 
De doorsnede over de as C D geeft in verticale pro
jectie het profiel F , maar de doorsnede over de dia
gonaal ü H zal het afgeknotte profiel I geven. Het 
is naar dit beginsel, dat men de koepels van St.-Front 
te Périgueux gevormd heett. Na het construeeren 
der vier graatbogen, zijn de ontwerpers ertoe over
gegaan , om den eersten bol , gesneden door deze 
bogen, te beschrijven door middel van twee cirkelbo
gen G K en H K . De horizontale overgang van dezen 
eersten bol is in L gemaakt en een uitstekende band 
is op dit waterpas vlak gesteld ter constructie van 
den koepel. 

Het behoort tot eene goede constructie de penden
tifs in verband te brengen, zooals het is aangegeven 
bij M , dat is te zeggen , steenlagen vertoonen , waarvan 
de draagvlakken normaal staan op den boog H K . De 
constructeurs hebben deze moeite niet genomen en zij 
stelden zich tevreden de lagen der pendentifs overstekende 
te doen rusten als bij N . Dank zij de bocht der penden
tifs zweven deze overstekende lagen niet, maar zij 
kunnen het onderste punt van den driehoek verbrijze

len en kan het gebeuren dat er een stuk losraakt. Wat 
betreft den eigenlijk gezegden koepel, hij is saamgesteld 
uit een soort trommel O, bestaande uit horizontale la
gen met een bolvormige bedekking , die vlak is afge
dekt , waarop eene bekroning. 

Te St.-Front zijn de graatbogen in aanzicht verticaal, 
terwijl de pendentifs hunne kromming beginnen op de 
buitenzijde van deze bogen. 

Weldra dachten de constructeurs, en niet zonder 
reden, dat deze graatbogen een zwaren last torsten; 
het was noodig om de sluitsteen en eene grootere diepte 
te geven, maar niet om zoodoende de pendentifs hooger 
te beginnen, en daardoor meerdere helling eraan te 
geven; de lagen der graatbogen lieten zij deel uit
maken van den eersten bol. Daar zij evenwel niet 
goed wisten , hoe de draagpunten te schikken der beide 
graatbogen op de vooruitstekende hoeken der pijlers, 
wilden zij hen zooveel mogelijk van elkander vrijmaken; 
daarom verlaagden zij de middelpunten van deze 
graatbogen tot beneden het vlak van hunne geboorte 
en kwamen de bogen daardoor onmiddellijk buiten de 
rustpunten. 

In de kerk van Sauillac, waarvan de constructie 
van later dagteekening is dan die van St.-Front, heb
ben de bouwmeesters reeds deze wijziging overgenomen. 
In P (fig. 5) is het plan van een hoekpijler van deze 
kerk aangegeven, met de horizontale projectie der 
graatbogen en een pendentif, in fig. 6 de verticale pro
jectie en in fig. 7 een perspectievisch aanzicht. 

De koepels met pendentifs buitenwaarts zien wij niet 
meer in de westelijke provinciën van Frankrijk gedurende 
het romantische tijdperk verschijnen, en in deze streken, 
zelfs tegen het einde der X P eeuw en het begin der 
XII 1 ' , werden zij dikwijls door de trompetgewelvcn 
vervangen. De pendentifs waren klaarblijkelijk een 
kunstvorm, die niet volmaakt door de constructeur 
was begrepen, en waarvan het verband altijd een zeker 
wantrouwen inboezemde, wanneer de bouwmeesters 
groote gebouwen moesten oprichten. 

Aan de oevers van de Charente in het zuidwesten 
van Frankrijk ontmoet men evenwel een massa kleine 
kerken met koepels op pendentifs, goed uitgevoerd en 
begrepen. Een enkel voorbeeld, met name de kerk 
van Montnursau (XII 1 ' eeuw) zullen wij aanhalen. Hier 
maken de graatbogen deel uit der pendentifs (fig. 8) 
en in vooraanzicht zijn de sluitsteenen eenigszins ge
bogen , om zich te schikken naar de bocht van den 
inwendigen bol, van gelijke constructie, wat betreft 
de koepels van Sauillac. 

De kerk der stad Montbrin, gelegen in het oosten 
van Angoulème, vertoont ons reeds niet meer een 
halfronde bol op het kruis , maar een kocj)el met acht 
vakken, gedragen op vier trompetgewelven, waarboven 
vooruitstekende kraagsteenen (fig. 9). Deze methode 
werd algemeen gevolgd gedurende de X F ' en X I I ' 
eeuw , in Le Limousin in Auvergne en een deel van 
het Lyonsche tot in Nivernais. 

De koepel, die het midden van het kruis van de 
kerk Notre-Dame-du-Port te Clermont, gelegen in 
Neder-Auvergne, kroont, is op het plan noch cirkel
vormig, noch veelhoekig, maar houdt het midden 
tusschen deze twee figuren. De constructeur heeft in 
den blinde rondgetast. Hij is begonnen (fig. 10) door 
van het vierkant naar het achtkant over te gaan met 
een driehoekig vlak A ; op dit vlak heeft hij een soort 
trompetgewelf gevormd; vervolgens heeft hij op de 
kraagsteenen een kleine boog B getrokken. Alles te 
zamen vormt het geen regelmatigen veelhoek, maar een 
achthoek met vier groote en vier kleine zijden. Op 
deze basis heeft hij, zoo goed als het kon, een onregel-
matigen achthoekigen koepel met afgeronde hoeken op

gericht. Door de ronding van het gewelf, waarvan 
de sluitsteen zich verheft tot boven den a jour be
werkten boog D , zooals de stippellijn aangeeft, wordt 
de drukking van den koepel naar de zijde van het 
schip opgeheven. 

De tongewelven over de beide armen van het kruis 
zijn evenwel veel lager, en in de richting der tran
septen kon de constructeur den druk van de koepel 
vreezen. Om deze onschadelijk te maken, heeft hij er niets 
beter op weten te vinden , dan twee halve tongewelven C 
daar te stellen, die op de bogen E beginnen en de ver
lengde zijmuren overspannen. 

Op het eerste gezicht is deze constructie bijzonder 
ingewikkeld, vooral als men den tijd in aanmerking 
neemt, waarin zij tot uitvoering gekomen is (Xle eeuw); 
men vraagt zichzelf af, waarde bewoners van Auvergne 
de voorbeelden hebben gezien, die hun tot model 
gediend hebben. 

In de X l e eeuw hadden de bouwmeesters geen an
dere handleiding dan de Romeinsche overleveringen 
en de Oostersche kunst. De St.-Sophiakerk te Kon-
stantinopel was voor deze kunstenaars een type, een weer
galoos werk, het hoogste streven van het menschclijk 
verstand. Sedert de wedergeboorte der kunsten, onder 
Karei de Groote, geloofde men op een groot deel van 
het Europeesche vasteland niet beter te kunnen doen, 
dan de Byzantijnsche typen weder bijeen te brengen en 
ze te bcstudeeren. Zoo men nu de doorsneden van de 
Sophiakerk onderzoekt, ziet men, dat de groote centrale 
koepel in de lengterichting wordt gesteund door twee 
halve koepels of vierde deelen van een bol , en wat de 
andere richting, die der kruisarmen, betreft, deze over
eenstemmen met de transepten van bovengenoemde kerk. 

De koepel wordt gesteund door een reeks steun
bogen , die hem omvatten, evenals de halve tongewelven 
van de bescheiden kerk Nótre-Dame-du-Port, den 
koepel omsluiten. Onder den koepel van de St.-Sophia
kerk, evenals onder die van Nótre-Dame-du-Port, 
zijn de zijmuren doorbroken met kleine bogen. In 
de St.-Sophiakerk is deze bogenrij eene ordonnantie 
van grooten rijkdom; in de Nótre-Dame-du-Port bestaat 
zij uit drie bescheiden bogen , ondersteund door kleine 
kolommen. 

In den grond is het principe hetzelfde en men moet 
erkennen , dat de bouwmeesters van Auvergne, geheel 
bezield door het beginsel van constructie van een groot 
gebouw, het in overeenstemming wisten te brengen met 
de grootte van hun bescheiden kerk en niet eene groote 
constructie in het klein daarstelden. De koepel van 
de kerk Nótre-Dame-du-Port wordt niet gedragen op 
pendentifs , zooals die van de St.-Sophiakerk, maar 
wij kunnen zien, dat de westersche bouwmeesters, dit 
systeem toepassende, nooit het fijne ervan begrepen 
hebben. 

De kerk Nótre-Dame-des-Doms te Avignon , hoewel 
nu verminkt, doet ons een voorbeeld zien van een 
koepel op een plan, dat er volstrekt niet voor ge
schikt is (fig. 12). 

Het eenige schip van die kerk is samengesteld met 
rechthoekige traveen, waarboven een tongewelf, rus
tende op graatbogen in den vorm van een spitsboog, 
geschraagd door zware contreforten, waartusschen te
genwoordig openingen zijn voor inwendige kapellen, 
Op het voorlaatste travé vindt men, inplaats van een 
tongewelf, acht halfcirkelvormige bogen, de een boven 
den ander stekende, rustende op twee groote graatbo
gen. De stippellijnen E F geven op het plan aan , hoe 
men tot het kwadraat A B C D gekomen is. In het 
binnenste van dit vierkant vormen vier trompetge
welven een achthoek. Op deze basis verheft zich de 
zoogenaamde trommel, terwijl de calotte op acht ko

lommen rust, waartusschen vensters zijn aangebracht. 
Een doorsnede G H is hiervan te zien in fig. 11. 

Indien wij ons verplaatsen van de oevers der Rhóne 
naar die van den Rijn, zullen wij ook monumenten 
uit de X I I ' e eeuw vinden, waarin de koepel te voor
schijn treedt, en het is altijd de Byzantijnsche koepel, 
hoewel hij niet op pendentifs is opgericht. Maar gaan 
wij eerst eens naar Athene. 

Een der grootste kerken van deze stad is de kerk 
St.-Nicodemus, waarvan het plan is aangegeven in 
fig. 14. Een enkele koepel bedekt het centrum. In
dien men een doorsnede volgens de lijn A B neemt 
(fig- '3)> z ' e t m e n n o e v ' e r nissen, of liever vier over
dekte holten, de constructie doen overgaan van het 
vierkante plan tot het ronde, terwijl de calotte in dc 
hoeken gedragen wordt door gebogen tympans of acht 
flauwe pendentifs, die boven de bogen verrijzen. Daar 
heeft de constructeur de pendentifs durven brengen; hij 
heeft ze toegevoegd aan deze vier nissen, die over
eenstemmen met de trompetgewelven, zoo menigvul
dig toegepast in laat-Romaansche construction. 

In de kathedraal van Worms ziet men een koepel, 
eenigszins naar deze gegevens geconstrueerd. Het ver
schil, dat er bestaat tusschen den koepel van deze kerk 
en dien van Athene is, dat die van Worms met acht 
vakken, in plaats van bolvormig is; maar het stelsel, 
in den koepel van de St.-Nicodemus toegepast, om van het 
achthoekige tot het ronde te komen, kon niet aange
nomen worden in de groote kerk van Worms. De ca
lotte rust hier op graatbogen; daarenboven gaf de con
structie van de tympans boven trompetgewelven moei
lijkheden , die de architecten van den Rijn wilden 
vermijden. Zoo wij deze constructie onderzoeken, dan 
ziet men, dat de bolvormige driehoek A B C (fig. 15) 
een werkelijk pendentif is door zijn vorm, ten minste 
door het verband der steenen , daar de lagen hiervan 
horizontaal zijn. 

Uit bovengenoemde voorbeelden kan men besluiten, 
dat in de Westersch-Romeinsche architectuur, in ver
band met Latijnsche traditiën, bijna overal een By
zantijnsche invloed wordt gevonden, die zich uit door 
de toepassing van den koepel. 

Mochten evenwel de architecten van Auvergne, van het 
Westen en van de oevers van den Rijn den Oosterschen 
koepel toepassen op Latijnsche gebouwen, zoo goed 
en zoo kwaad als het ging, zij , die behoorden tot 
de scholen van het Noorden, lieten zich niet meeslepen 
deze mode te volgen, ten minste niet in hunne con
structies. 

Evenals in alle zaken zijn er ook in de kunst over
gangen ; de eene kunstenaar onderwerpt zich vrijelijk 
aan een vreemden invloed, een ander biedt volstrekt 
weerstand, terwijl een derde beproeft zich van dezen 
invloed te bedienen als een middel, om denkbeelden, 
die hem toebehooren , uit te drukken. 

Er is in Frankrijk juist op de grens, die de gebou
wen met koepels scheidt van hen, die ze niet be
zitten, een eenig monument, waarin , om zoo te zeggen, 
de invloeden van de Oostersche kunst ineensmelten 
met de constructiewijze, in het begin der X l l e eeuw 
in het Noorden aangenomen. Het is de kerk van 
Loches. Deze kerk, met een enkel schip, is verdeeld 
in vier traveen, elk op vierkant plan. Op de beide 
uiterste verheffen zich de klokketorens, maar op de 
twee middelste zijn in plaats van koepels of gewelf
ruggen , holle kegels, gedragen door overstekende 
steenlagen (fig. 16). Men kan zich in gedachten voor
stellen , hoe het effect is van een gewelf, daargesteld 
op zulk eene vreemde manier. Deze uitgeholde pyra
miden , donker in den top, veroorzaken een onbe
schrijfelijk gevoel. Hier geeft de constructie den vorm 
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aan, terwijl de holle pyramiden, samengesteld uit 
horizontale lagen een der soliedste constructies aange
ven , die mogelijk is. 

Dit zijn dus eenige voorbeelden. waarbij de wijze, 
om van het vierkant tot het ronde over te gaan op 
verschillende manieren in vroegere tijden is toegepast, 
en hoewel niet allen volgens alle eischen der con
structie zijn daargesteld, vindt men er toch voorbeel
den onder, die wij voor onze tegenwoordige monu
menten zeer goed zouden kunnen toepassen 

Zooals hierboven is gezegd , is het stelsel der pen-
dentifs of hangkoepels, mits goed toegepast, uit een 
constructief oogpunt wel aan te bevelen, terwijl, wat 
het uitwendige betreft, er zeker geen vorm van over
dekking is, die meer voordeden aanbiedt voor een hoog 
schilderachtig effect dan de koepel. 

Hoewel in de Byzantijnsche gewrochten van dit mo
tief nog niet zeer gelukkig partij is getrokken, is de 
vorm van den koepel in laat-Byzantijnsche monumen
ten daarentegen levendig en aangenaam. 

(A. et A.) DK JUBILEUM-TENTOONSTELLING 
T E BERLIJN. 

IV. 
Behalve de werken der hedendaagsche architecten, 

in ons vorig overzicht genoemd, vindt men nog eenige 
ontwerpen, die in den catalogus als Nachtrag opgeno
men werden, en waarbij er zijn, die wel vermelding 
verdienen. Wij zagen o. a. een paar zeer goede ont
werpen van F. Adler, waarbij ons een teekening voor 
een National Denkmal zeer aantrok. De Engelsche 
architectuur is slechts door een paar inzendingen ver
tegenwoordigd . die echter een goed denkbeeld van den 
smaak der Britten geven. James Brooks exposeert de 
Church of St.- Mary te Woolwich, een gebouw in den stijl, 
dien de Britten early English noemen. Twee kranig 
behandelde penteekeningen vertoonen ons deze kerk. 

De bekende architect Alfred Waterhouse stelt ont
werpen voor een clubhouse en voor het Museum van 
natuurlijke historie te South-Kensington tentoon. Als 
aquarellen overtreffen deze teekeningen het meeste 
Duitsche teekenwerk; bij het Museum-ontwerp, dat, 
althans wat den gevel betreft, wel eenige gelijkenis met 
ons Rijks-museum heeft, is op een zeer gelukkige wijze 
van allerlei diervormen in de versiering gebruik gemaakt. 

De Nederlandsche inzending maakt een goed figuur; 
haar in bijzonderheden te bespreken achten wij onnoo-
dig, daar weldra, naar wij hopen , de Duitsche vak
bladen het werk onzer landgenooten beoordeelen zullen. 

De historische afdeeling voor architectuur is in vele 
opzichten merkwaardig: wie echter meent, daar ont
werpen van zeer oude dagteekening te zullen zien, zal 
teleurgesteld worden. De oudste ontwerpen , ter ten
toonstelling aanwezig , dateeren uit het laatst van de 
vorige eeuw, toen «en droog classicisme heerschende 
was. Men heeft echter, wat misschien velen eenigs-
zins zonderling zal voorkomen, ook de werken van 
mannen als Ferstel, Bohnstedt, enz. onder deze histo
rische rubriek gerangschikt. Bij de beschouwing van 
deze afdeeling zullen wij de chronologische volgorde 
laten varen, en ons aan de rangschikking van den 
catalogus houden. Voor wij echter tot de gedetail
leerde bespreking van enkele ontwerpen overgaan, 
wenschen wij eenige woorden aan de historische archi
tectuur in het algemeen te wijden. 

Zooals wij reeds zeiden , vindt men geen oudere ont
werpen dan uit het laatst der XVIIIe eeuw. Zelfs met 
de meeste welwillendheid kan men die ontwerpen, 
van Erdmannsdorf, Gilly, Boumann en Gontard, geen 
meesterstukken noemen. Een zeer droge, doch cor
recte toepassing der kolomorden , ziedaar wat het mee-

rendeel der ontwerpen te aanschouwen geven. De 
wijze van voorstellen is zeer eenvoudig en zonder pre-
tentie|; meest ziet men O.-I. inkt in zachte tinten toe
gepast. 

De ontwerpen van Schinkel zijn genoeg bekend; wij 
behoeven hunne deugden en gebreken dus niet nader 
aan te toonen. Welk een smaakvol en vaardig teeke
naar Schinkel was, blijkt hier duidelijk; vooral door 
het bijwerk wist hij aan zijn perspectieven , zelfs waar 
het vrij droge ontwerpen gold, een zekere aantrekke
lijkheid bij te zetten. 

De latere Berlijnsche school trad in Schinkel's voet
spoor , al begon zij ook reeds romantische motieven 
op te nemen. In de wijze van voorstellen sloot zij zich 
bij Schinkel aan, doch streefde allengs meer naar ef
fect , zoodat de teekenkunst weldra op een hoogte kwam, 
als wij thans bij de jongste Duitsche school waar
nemen. 

Bespreken wij thans enkele der ontwerpen. Ludwig 
Bohnstedt (1822—1885) is vertegenwoordigd dooreen 
ontwerp voor een Catnpo Santo, dat, hoe verdienste
lijk overigens, o. i. niet tot de beste ontwerpen van den 
meester behoort. 

Burnitz (1827—1SS0), de architect, die deels in ver
eeniging met Somnier, deels zelfstandig, de stad Frank
fort met zoo menig fraai bouwwerk verrijkte, heeft 
een zeer goede plaats, en de prachtige photographieën 
verdienen dit wel. Behalve eenige villa's en woonhui
zen ziet men ook de Frankforter Beurs. A l deze ge
bouwen zijn in onzen jaargang 1884, pag 373 en vlg., 
uitvoerig besproken, zoodat wij hiernaar verwijzen kunnen. 

Georg Adolf Demmler (1804—1886), wiens roman
tische levensloop ons onlangs in de Deutsche Bauzci-
tung geschetst werd, heeft in het slot te Schwerin 
zijn meesterstuk geleverd, en het is dus begrijpelijk , 
dat een afbeelding van dit fantastisch gebouw in FYan-
cois-I-stijl hier prijkt. De wijzigingen, door Stüler 
in sommige deelen van het ontwerp aangebracht, toen 
Demmler wegens zijn democratische gezindheid uit zijn 
ambt ontzet was, zijn niet gelukkig te noemen. 

Groot is het verschil tusschen het slot te Schwerin 
en dat te Wörlitz, door den Anhalt-Dessauische Hof-
baumcistcr Friedrich Wilhelm von F>dmannsdorf (1736— 
1800) gebouwd. Was ginds de romantiek aan het woord, 
hier zien wij de klassieke vormen heerschen. Aan 
goeden wil ontbrak het F'rdmannsdorf zeker niet, doch 
hij miste het talent, noodig om een taak als deze tot 
een bevredigend einde te brengen. 

Ook Heinrich von Ferstel (1828—1883) heeft zich 
bij zijn ontwerpen voor de Hofmuseén en van het Kunst-
nijverheids-museum te Weenen van de klassieke vor
men bediend. Zijne opvatting is echter een geheel 
andere als die van Erdmansdorf; ook al vermeldde de 
catalogus geen jaartallen, men zou toch zien, dat een 
eeuw deze kunstenaars scheidt. Ferstel's ontwerpen wer
den in onzen jaargang 1883, pag. 297 en vgl., bespro
ken ; we behoeven ze dus niet nader te behandelen. 

l̂ en eigenaardigen indruk maakt het ontwerp van 
een Rnhmeshalle door Friedrich von Gartner (1792— 
1847), den vader van de zoogenaamde romantische rich
ting in de bouwkunst, die voor een twintg jaar geleden 
ook hiertelande nog zooveel aanhangers telde. Hoe 
verouderd komen ons thans deze vormen voor! Wij 
kunnen ons haast niet begrijpen, hoe een man als 
Gartner zulk een grooten invloed op tal van kunste
naars van zijn tijd heeft kunnen krijgen. 

Meesterlijk zijn de aquarellen van Gnauth (1840— 
1884), een kunstenaar, die zich vooral als decorateur 
naam gemaakt heeft. Van de soberheid en droogheid, 
die men bij Gartner's ontwerp opmerkt, is hier geen 
spoor; de weelderige vormen, hier en daar van een 
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zekere grilligheid niet vrij te pleiten, bewijzen, dat 
Gnauth een open oog had voor de schoonheden der 
latere Renaissance, thans in Duitschland zoo in den 
smaak gekomen. 

Flen groot decoratief talent is ook Martin Gropius 
(1824—1880) niet te ontzeggen. Zoowel de gevel van 
het Kunstnijverheids-museum, als de zaal van het Ge-
wandhaus te Leipzig zijn zeer verdienstelijk. Toch blijkt 
het, dat Gropius zich niet van de traditie der oudere 
Berlijnsche school weet los te maken; vooral komt dit 
uit, waar hij Renaissance en Grieksche motieven naast 
elkander of in min of meer gelukkige vermenging 
toepast. 

Ook F. Hitzig (1811 —1881) bleef aan de traditie 
der oudere Berlijnsche architectuur getrouw; zijn Tech
nische Hochschule is daar om het te bewijzen. Vooral 
het middengedeelte van dit gebouw is imposant door 
zijn hoofdlijnen en verhoudingen. De details zijn echter 
droog , een euvel, dat bij de werken der meeste oudere 
Berlijnsche architecten waargenomen wordt. 

De pogingen, door Hübsch (1795—1863) gedaan, 
om de oud-Christelijke vormen meer ingang te ver
schaffen , en de talrijke, belangrijke historische onder
zoekingen , door hem verricht, hebben dien architect 
een zekere vermaardheid verschaft. Als scheppend 
kunstenaar schijnt hij echter, althans naar het hier 
tentoongestelde te oordeelen, minder hoog gestaan te 
hebben dan als oudheidkenner. Ook zijn tijdgenoot, 
de eens zoo gevierde Leo von Klenze (1784—1864) 
maakt op deze tentoonstelling geen schitterend figuur. 
Zijn ontwerp van een Fricdcns-Dcnkmal en dat voor 
de Propyleen te München zijn streng, toch tevens wat 
droog van opvatting, althans voor onze moderne oogen. 

Verdienstelijk is de Synagoge van Knoblauch (1801— 
1868), die hier een poging heeft gedaan om Moorsche 
en Romaansche elementen tot een nieuwen stijl te 
versmelten. Men bespeurt echter te veel het bereke
nend verstand in dit ontwerp; de ware inspiratie 
ontbrak. 

Richard Lucae (1829—1877), een der beste nieuwere 
Berlijnsche architecten, is waardig vertegenwoordigd 
door de Opera te Frankfort, een gebouw, onzen lezers 
voorzeker uit afbeeldingen bekend, en in den jaargang 
1884 van De Opmerker uitvoerig besproken. 

Zeer belangrijk is de collectie photographieën naar 
werken van den Hanoverschen bouwmeester Edwin 
Oppler (1831—18880). De vroeg-Gothische vormen 
zijn hier met bijzonder veel talent toegepast. 

De beroemde Schinkel (1781—1841) is door een 
aantal ontwerpen vertegenwoordigd, die, al gevoelt 
het hedendaagsche geslacht daarvoor niet meer die 
bewondering , die tijdgenooten daarvoor overhadden, 
toch met belangstelling gezien worden. Vooral de 
teekening van het slot Orianda en die van het Schau-
spielhaus zijn fraai; ook de tooneeldecoraties zijn zeer 
smaakvol behandeld. Tot welke vreemde opvattingen 
de groote man in staat was, bewijst echter zijn ont
werp voor een . . . . gietijzeren monument. 

Semper's werk ziet men met genoegen. Deze man, 
die gedurende zijn lang leven (1803 —1879) als schrij
ver zulk een grooten invloed heeft uitgeoefend, blijkt 
ook van scheppend talent niet misdeeld te zijn. Zijn 
teekeningen zijn zeer eenvoudig van behandeling en 
hij versmaadt alle effectbejag. Zijn Weener-facades en 
ontwerpen voor het theater te Dresden zijn zeer ge
lukkig. Minder voldoen ons het raadhuis te Winther-
thur en de lijkwagen voor den hertog van Wellington. 

Van Strack (1805—1880) en Stüler (1800—1865), 
twee meesters, die tot de verdienstelijkste navolgers 
van Schinkel gerekend mogen worden, zijn hier tal 
van ontwerpen aanwezig. 

Strack wendde zich bij voorkeur tot den utiliteits
bouw, doch toont ook als archeoloog verdienste be
zeten te hebben. Stüler, die zich in de bijzondere 
gunst van Friedrich-Wilhclm IV verheugen mocht, 
heeft zich meer met ideale ontwerpen kunnen bezig
houden. Zijn ontwerp voor een Dom te Berlijn, 
waarbij, op uitdrukkelijken last van den koning, de 
basiliekvorm uit den oud-Christelijken tijd als grond
slag was genomen, is zeer verdienstelijk. Waar hij 
zich echter aan de middeleeuwsche vormen zocht aan 
te sluiten, zooals bij den burg Hohenzollern, was hij 
minder gelukkig. 

Wanneer wij nu nog het fraaie kathedraal-ontwerp 
van G. Ungewitter (1820—1864) den verdienstelijken 
Gothiker genoemd nebben, dat als penteekening met 
onovertrefbaar meesterschap behandeld is, gelooven 
wij het voornaamste van de historische architectuur 
besproken te hebben. 

In een volgend opstel zullen wij het een en ander 
over de afdeeling „Kunstnijverheid" mededeelen. 

(A.etA.) INGF.ZONDEN. 
Geachte Redactie, 

Mag ik gelooven, wat mij dezer dagen werd ver
teld, dan zouden er van Rijkswege bezwaren zijn ge
opperd tegen het door den hoogleeraar Gugel, in 
verbinding met den architect Vermeijs, ontworpen plan 
voor een nieuw Universiteitsgebouw te Utrecht, en 
zouden er pogingen worden aangewend om dit gebouw 
door een der Rijksbouwmeesters in den officiëclen stijl 
tc doen optrekken. 

Ook bij het ontwerp voor de Tent te 's-Gravenhage, 
vervaardigd door den architect Pfeiffer, zou het Rijk 
bezwaren hebben gemaakt en zou een Rijksbouw
meester kans hebben, het werk uit te voeren. 

Zoowel het Utrechtsche als het Haagsche ontwerp 
zijn mij onbekend ; ik kan dus over de verdienste van 
beide niet oordeelen. Toch komt het mij voor, dat 
het Rijk in deze zijn zorgen wel wat ver uitstrekt. 
Sedert kunst Regeeringszaak werd, zijn wij er wel-is-
waar aan gewend geraakt, dat het Ministerie van 
Binnenlandsche Zaken zijn veelvermogenden invloed, 
waar het kan, doet gelden, om ook de particuliere 
bouwkunst zooveel mogelijk in de ofnciëele paden te 
leiden, doch eene inmenging als waarvan hierboven 
sprake was en waardoor particuliere architecten door 
Rijksbouwmeesters verdrongen zouden worden, gaat 
toch wel wat ver. 

Zijn wellicht bij u bijzonderheden aangaande deze 
zaak bekend, dan zult gij de bouwkunstenaars door 
mededeeling zeer verplichten. 

Utrecht, 4 Aug. '86. X. 

E E N T O O V E R S L O T . 
Van de talrijke prachtige gebouwen, die Koning Lodewijk 

II van Beieren, onlangs op zoo treurige wijze om het leven 
gekomen, is alleen het slot Linderhof voltooid geworden. Hoe 
men ook over den ongelukkigen vorst denken moge, zeker is 
het, dat hij door zijn excentrieke denkbeelden de bouwkunst, 
zoogoed als de toonkunst, tot buitengewone scheppingen gele
genheid schonk. 

Linderhof was oorspronkelijk een boerenplaats, die doorko
ning Maximiliaan II gekocht en tot jachtslot ingericht werd. 

Lodewijk gevoelde zich zeer aangetrokken door de schoone 
natuur, die dit jachtslot omgaf, en besloot daar een vorstelijk 
ingericht verblijf te doen bouwen. 

Het slot Linderhof ligt aan een zijweg van den straatweg 
die van Oberammergau, bekend door zijn passiespelen, naar 
Hohenschwangau, een slot, eveneens door Koning Lodewijk ge
bouwd, leidt. Het is een gebouw van twee verdiepingen, in den 
stijl, die tijdens Lodewijk X I V in Frankrijk heerschte. Pilas
ters en zuilen versieren de gevels; rijke balustrades en afgebro
ken frontons omgeven het dak, dat een gebogen vorm heeft. 
De balkons worden door karyatiden gedragen, en beelden, die 
de vier jaargetijden en Venus Urania voorstellen, dienen tot 
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sieraad van den hoofdgeve!. Alle détails zijn met den meest-
mogelijken rijkdom uitgevoerd. 

In de vestibule, die geheel in marmer is uitgevoerd, staat 
een ruiterstandbeeld van Lodewijk X I V , den vorst, die door den 
Beierschen Koning zooveel mogelijk nagevolgd werd. Toen 
Lodewijk in 1870 naar Versailles was gegaan, om keizer W i l 
helm te kronen, is die voorkeur voor den Roi Soltil bij hem 
ontstaan. 

Op den begane-grond bevinden zich de keukens, de dienst
vertrekken , woonvertrekken van het personeel en ook de 
koninklijke badkamer, een klein vertrek, met frescoschilderin
gen versierd. Ook bevonden zich hier de calorifères van de 
heete-luchtverwarming en de waterleidingsapparaten. 

Een prachtige trap, door rijkvergulde kroonluchters versierd, 
leidt naar den bei-étage, waar de woonvertrekken van den ko
ning gelegen zijn. Eerst komt men in de muziekzaal, waar de 
koning, die een niet onverdienstelijk pianist was, een groot ge
deelte van den dag doorbracht. Het plafond is met voorstel
lingen uit de muziekgeschiedenis versierd, de wanden zijn 
behangen met gobelins, die het leven van Lodewijk X I V ten 
onderwerp hebben. Wittluweelen gordijnen hangen voor de ven
sters, cn ook de schoorsteen is, in overeenstemming met den 
lichten toon van het schilderwerk, van wit warmer. 

De parketvloeren zijn met prachtige tapijten bedekt en overal 
is rijk verguldsel aangebracht. Van de muziekzaal komt men 
in de spiegelzaal, die prijkt met een keur van porselein en 
waarvan het plafond beschilderd is met voorstellingen uit 
Wagner's opera's. Uit dit vertrek komt men in de slaapka
mer, die in blauw en goud gedecoreerd is. Bronzen beelden 
stellen hier Lohengrin, Parsifal en andere helden uit opera's 
voor, en om het bed staat een vergulde balustrade. Het bed 
zelf is van de kostbaarste houtsoorten; aan het hoofdeinde is 
het koninklijk wapen, aan het voeteinde een scène uit Tann-
hituser uitgehouwen. 

De eetzaal is in gele tinten beschilderd, en door een mecha-
nismus is het mogelijk, de tafel geheel gedekt uit het sousterrain 
in de zaal te doen stijgen. De werkkamer is in stemmig 
groen gedecoreerd; ook hier is het ameublement met rijk 
snijwerk getooid. 

De tuinen zijn in den stijl van Le Nótre aangelegd, om 
de illusie van een klein Versailles zoo groot mogeiijk te 
maken. Fonteinen, watervallen en andere waterwerken zijn 
overal aangebracht. Van de heuvelachtigheid van het terrein 
is op uitnemende wijze partij getrokken. Vooral merkwaardig 
is een koepel, die rijk verguld i s , en die, tijdens 's konings 
leven, steeds met frissche bloemen prijkte. Ook staan hier 
twee pauwen van brons, die rijk met edelgesteenten versierd 
zijn. 

Een kunstmatige grot, gevormd naar de beroemde blauwe 
grot op Capri, trekt ook de aandacht der bezoekers. Zij bevat 
een kunstmatig meer, waarop de koning, in de gedaante van 
Lohengrin, in een vergulden zwaan ging varen. 

Een afzonderlijk gebouw bevat de oranjerie en de stallen, 
waar vooral de drie prachtige sleden en de karos van staat, 
alles in den trant van Berain en Le Brun. bewondering wekken. 
Als er sneeuw lag, schepte Lodewijk er behagen i n , om als 
Lodewijk X I V gekleed, in een dezer sleden een fakkeltocht te 
houden. Zelfs de karos van staat is met tafereelen uit Tann-
hauser versierd. 

Wie dezen zomer naar Tirol gaat of de Beiersche Alpen 
wil bezoeken, zal weldoen, dit prachtig slot, dat van 1 Au
gustus af tegen entree tc zien zal zijn, te bezoeken. Een 
prachtvertoon als dat van Lodewijk II , die geld noch moeite 
spaarde, heeft de wereld sedert de Fransche Revolutie niet 
gezien. 

V A R I A . 
Gevaren van schilder- cn behangwerk. De Deutsche 

Bauzeitung vestigt in een harer artikelen de aandacht 
op het gevaar, dat ontstaat bij het gebruik van som
mige stoffen voor het witten van muren, het behan
gen cn het schilderwerk, waarbij versch bereide lijm 
en andere organische zelfstandigheden zeer gemakkelijk 
besmettende stoffen kunnen overbrengen en verspreiden. 
Vooral behangselpapier en gordijnen zijn dikwijls met 
zeer vergiftige stoffen terwille van een fraai kleurtje 
behandeld; het is volstrekt niet met het bloote oog 
te onderscheiden, welke stoffen vergiftige uitwasemin
gen verspreiden, daar zoowel de helle als de doffe 
kleuren vergiftigd kunnen zijn. Het groene behang
selpapier en vele andere sterkgekleurde behangsels be
vatten in betrekkelijk groote hoeveelheden rattenkruit 
(arsenicum), één der schadelijkste vergiften. Ook bed
gordijnen , tafelkleeden, boekbanden, gebloemde klce-
deren, zoogenaamde cretonnes zijn in menigte met 

sterke vergiften doortrokken, die veelal de overtui
gendste bewijzen van vergiftingen of verschijnselen van 
vergiftiging aanwijzen. Ook lood en koper, kwik en 
andere schadelijke stoffen spelen dikwijls een voorname 
rol in de fabriekmatige vervaardiging van kleurstoffen 
of daarmede behandelde gordijn- of meubelstoffen. Niet 
zelden krijgt het drinkwater de schuld van eene onge
steldheid of ziekte, uitslag, verlamming , hoofdpijn, 
lusteloosheid, of andere onaangename gewaarwordin
gen , waar een fraaigekleurd japonnetje, behang of 
gordijn de oorzaak is en waarop niet genoeg de aan
dacht van het publiek gevestigd kan worden. Talrijk 
zijn de gevallen van dergelijken aard. Van de 100 
verdachte stoffen, onlangs door een bevoegd schei
kundige onderzocht, waren minstens 60 schadelijk voor 
dc gezondheid cn werden onvoorwaardelijk afgekeurd. 

Ofschoon in Duitschland wettelijke bepalingen be
staan, volgens welke een bouwkundige op het gebied 
der hygiëne verantwoordelijk gesteld wordt, schijnt 
aan de fabrikage van voor de gezondheid schadelijke 
bouwmaterialen of kleedingstukken de grootste vrijheid 
van regeeringswege oogluikend toegestaan, althans 
niet verhinderd te worden. Gelukkig wordt het publiek 
door ondervinding en door de menigte voorkomende 
gevallen meer en meer op zijn hoede, waardoor de 
fabrikanten wel gedwongen worden minder gevaarlijke 
stoffen te bezigen, willen zij althans een winstgevende 
industrie niet in miscrediet gebracht en met spoedigen 
ondergang bedreigd zien. 

Steenen van afval. In de Génie civil deelt M . Gouvy 
eene beschrijving mede van de wijze, waarop in een 
fabriek in het oosten van Frankrijk, waar deze in
dustrie een groote trap van ontwikkeling bereikt heeft, 
van afval steenen vervaardigd worden. Al le afval van 
de fornuizen der fabriek wordt door een omwente
lende kist of koffer gevoerd, die daaruit poederstof, 
stukken ter grootte van noten en groote stukken af
zondert. Het poeder wordt bij het maken van stee
nen gebruikt, de stukken ter grootte van een noot 
worden afgespoeld om de kleine stukjes cokesgruis, 
die er mede vermengd zijn , ervan af te zonderen. De 
reeds gebruikte cokes, die op deze wijze benut wordt, 
doch anders als afval verloren ging, brengt daardoor 
wijze 4 of 5 percent besparing aan brandstof ten nutte 
der fornuizen op. Het poeder wordt in een mortel
molen met kalkmortel vermalen in verhouding van 
10 op 3 deelen en deze brij vervolgens door middel 
van een machine tot steenen geperst. De steenen die
nen tot scheidingsmuren cn bekleedingswanden of tot 
eenig ander doel, mits zij geen zware lasten te dragen 
krijgen. Een kubieke meter van deze brij levert 2500 
steenen. Na verloop van tijd worden de steenen ster
ker en harder, zoodat zij eigenlijk eerst zes of zeven 
maanden moeten staan, vóór zij tot gebruik geschikt zijn. 

Een groot deel der gebouwen van de fabriek is van 
deze steen opgetrokken. De machine, die de steenen 
vormt, is voor het doel afzonderlijk vervaardigd en 
bestaat uit een vorm, die de brij ontvangt en in een 
raamwerk perst. De stempel weegt omstreeks 200 ffi 
en kan, evenals een heiblok, tot het hoogste punt 
van het raamwerk opgeheven en op den vorm neer
gelaten worden. Een drijfriem houdt een spil of as, 
die door het bovenste deel van het raamwerk loopt en 
van een trommel voorzien is, in voortdurende omwen
teling. De gevormde steen wordt verwijderd door een 
voethefboom, die haar uit den vorm opheft. Een man 
en een jongen kunnen de machine voldoende bedienen 
en drijven. De bleekgrijze kleur dezer steenen is zeer 
geschikt om de sterke roode kleur van dc gewone bak
steen te dempen en daarin een aangename afwisseling 
te brengen. 
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B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— Er is concessie aangevraagd voor 

den aanleg en de exploitatie van een pier 
te Scheveningen. De aanvrage gaat uit 
van den heer Henry Hemans, koopman, 
lid van de Kamer van Koophandel te Lon
den en handelende voor zichzelf en voor: 
Ewing Matheson, civiel-ingenieur. S. Peri-
grine Birsch, civiel-ingenieur, allen wo
nende te Londen. 

Zij wenschen aan de pier dc volgende 
afmetingen te geven: Toegang ter breedte 
circa 20 M . , weg op de pier 10 NL, het 
hoofd 3S M. breedte, en lengte go M . , 
totale lengte 325 M . 

Zij willen zich voorts voorbehouden het 
recht tot het maken van eene landings
plaats voor stoombooten, met eene diepte 
van 1.S0 M. bij laag water en eene lengte 
van 120 M . . zoodat de geheele lengte vier
honderd-vijf-en-veertig meters zou bedra
gen vanaf den straatweg langs de duinen. 

Aan het hoofd der pier zullen zij maken 
een beschermde trap cn landingsplaats 
voor kleine booten en baders bij eiken 
waterstand. 

De pier, waar zij het wandclstrand cn 
den straatweg kruist, zal van genoegzame 
hoogte zijn. dat paarden cn voertuigen on
der de viaduct kunnen doorgaan. 

— Het Maandblad van de Ned. Ver-

centring voor Teekenonderwijs geeft bij 
zijn nommer van 1 dezer, als plaat, de 
ontwerpen, ingezonden onder de motto's 
Studie en Con amors op de prijsvraag 
voor een diploma, uitgeschreven door de 
genoemde Vereeniging. Eerstgenoemd ont
werp is een antwoord op de prijsvraag van 
1S85 en van de hand van den sedert over
leden heer B. H. Heijmann, te Kampen, 
en het tweede werd ingezonden door den 
heer H. Steffelaar, te 's-Hage, als ant
woord op dc in dit jaar uitgeschreven 
prijsvraag. De redactie van het Maandblad 

stelt zich voor bij een der volgende nom
mers eene reproductie te geven van de 
antwoorden, onder dc motto's Artis Na

tura Magistra II en Ars nobilitat inge
zonden. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
AanV.d. M.te A . Uw schrijven wordt 

niet uit het oog verloren. Wij hopen wel
dra de quaestie te behandelen. 

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

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

• S-lIER'lOGEK 1IOSCII. zullen op Donderdag 
19 Augustus 1886, voormiddag 10 ure ten Raad
huize aldaar bjj enkele inschrjjving aanbesteden: 

Het dr ie jar ig onderhoud van den 
straatweg v a n 's Her togenbosch 
naar Bes t , eindigende 30 J u n i 
1889. 

Het bestek ligt ter inzage op het Raad
huis te 's-Uerlooenbosch en is verkrijgbaar 
bjj den Gemeente-Architect i. M. NABBE 
aldaar, tegen betaling van ƒ0.75. 

Aanwjjzing in loco zal plaats hebben op 
Maandag Hi Augustus e. k. voormiddag '.I 
ure, te beginnen uabjj het Huisje ten halve. 

De inschrjjvingsbiljetten moeten vóór 3 ure 
des namiddags van den dag dien Ier aan
besteding voorafgaande in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zjjn. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Ge
meente-Architect voornoemd. 

's-llertogcnboscli, 0 Augustus ISSfi. 
Burgemeester en Wethouders voorn., 

v. D . DOES DE WILLE BOIS, 
Burgemeester. 

J . N . G. SASSEN, 
Secretaris. 

I n s c h r i j v i n g 
OP 

Dinsdag 17 Augustus 1886, 
T E N K A N T O R E V A N I ) E 

UL.IIIUL.fllL UUOiaUlllnGII U U O l l . b C U I j n | 
nnar d e l i E V K R I V G ran: 

246 K i l o g r a m C A O U T C H O U C R O T -
G E N , ten dienste der Gemeente-
Gasfabr ieken te Rot te rdam. 

De voorwaarden liggen, op de gewone da
gen en uren ter lezing op het kantoor der 
Gemeente-Gasfabrieken, Oostzeedjjk, alwaar 
tevens nadere inlichtingen zijn te bekomen. 

De voorwaarden zijn tegen betaling van 
/ 0.25 te verkrijgbaar bij - Wed. P. V A N 
WAESBERGE ic ZOON, 'Boekdrukkers aan 
den Hontinin n". 73. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den I T " Augustus 1886, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappn tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij tie Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N". 44S. 
Het wi jz igen van het p lank ie r 

langs de spoorweghaven en ui t 
b re id ing van sporen op het sta
tions-emplacement te Hooge-
zand—Sappemeer. 

De besteding geschiedt volgens J; 33 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den 2d l» Augustus 1SSC 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj tie 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-IngenieurL..I.DE SONNAVILLE 
tc Groningen, en is op franco aanvraag tuin ge
noemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van / ' 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den löd"> Augustus ISSfi, ten 10 ure 
ties voormiddags. 

Utrecht, den 1"'° Augustus 1S80. 

K o n i n k l i j k e X e d e r l a n d s c l i e 

L O C A A L SPODHWEG M A A T S C H A P P I J . 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag den 19 Augustus 1886 des na

middags ten 2 ure, zal, ten kantore der Maat
schappij te Apeldoorn, worden aanbesteed: 

Bestek N». 22. 
Het maken van toegangen naar 

de b rug over de r i v i e r den I J se l 
bij Deventer. 

(Bedrag der begrooting / 97,200) 
De besteding geschiedt bjj enkele inschrjj

ving, volgens | 115 van het bestek. 
Het bestek en de teekeningen liggen ter 

inzage ten kantore der Maatschappij te 
Ajieldoocn en zjjn altlaar tegen betaling van 
ƒ 3 . 0 0 per stel te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den 
Heer Hoofdingenieur-Directeur IC. H . V A N 
BREDERODE te Apeldoorn, en tien Heer 
Sectie-ingenieur M . E. DE WILDT te Derenter. 

Aanwjjzing op het terrein zal worden ge
daan op Donderdag den 12 Augustus 1SS6 
des namiddags ten 2 uur. 

De Commissie van Beheer. 

H. & J. SUYVËRT 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS n \ V E R k T L l E . \ , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEBE-DIPLOÏIA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

A . J . B A C O N & C 8. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en Wate r l e id in 

gen , Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND met Gouden. Zilveren en Bronzen 

Medailles. 

O v e r t o o m IV". ï i f t O , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd 

BECKER & BLDINLXGH. - AIIXHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

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 
I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

GeëmaifJeerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 
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OPEMttRE U M S Ï Ï D U G . 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van 

11KRGEN OP ZOOM, zullen op Zaterdag den 
14- Augustus 1186, des namiddags ten twee 
ure, ten Raadhuize aldaar in het openbaar 
bjj enkele inschrijving 

A A N B E S T E D E N : 
Het leveren van zevenhonderd 

vijftig strekkende meters hard-
steenen trottoirband. 

Het Bestek en Voorwaarden liggen van al 
heden op de gewone dagen en uren ter Se
cretarie voor belanghebbenden ter inzage 
en zijn tegen betaling van / 0.25 aldaar 
verkrjjgbaar. 

Seri/en 0/1 '/mom, den 8 Augustus ISSIi. 
Hurt/emeester en Wethouders voornoemd, 

A. J . L . DE ROOCK. 
De Secretaris, 

L M. MAGXÉE. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 
niet tropische producten; 

ROIII'IHIÏ HI r j p e i m n c u ó t Steeaoretktppeii, 
GEBOUWEN ID Scherphoek •« IMT andere kratijjni, 

•fheil in ijzer «I ijzer mei hout «: steen. 
VAN DER LINDEN & C*. , te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking p a s k l a a r , 

( i a l v a t l l s e e r l n c op L o o n . 

DE LINT & Cie. 
Botterdam. 

P A R K E T V L O E R E N e n W A N D T E G E L S : 
V L L L E R O Y & B O C H , 

BOCH FRÈRES. 
MIXTOX HOLLINS & C i e . 

T r o t t o i r - I J z e r s t e e n en C e m e n t t e g e l s . 
Groote voorraden. 

Nieuw Fabrikaat 

HAGEPEHSTE WAALSTEENEN, 
op de Internationale Tentoonstelliiij; 

t e A I T W B R P I I ( I S S 5 ) 
b e k r o o n d m e t d e G o u d e n M e d a i l l e . 

Deze Steenen zjjn v o l m a a k t zuiver van 
vorm, p r a c h t i g van kleur en z e e r weinig 
poreus. 

De oppervlakte is bezand en daardoor bluft 
het karakter onzer Nederlandsche Waalstee-
nen behouden. 

De afmetingen zjjn 21.S X 10.7 X 5.U5. 
De jaarljjksehe productie is pl. m. vijf mil-

lioen. 
Op aanvrage worden gaarne monsters met 

prijsopgaaf gezonden. 
F R . V A N D E LOO S R . , 
te HUMMEL, bjj Njjmegen, 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VUL ÖE TRAVERS, 
F A B R I E K . R A P E M A R K , . N A T U U R L A S P H A L 

A M S T E R D A M tf^^r^lÈ ï.tL NE TRAVERS 
Belt-weg N". 3. ZWITSERLAND. 

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

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, (iangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fiindeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zien 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bn den Heer 
H . G . K N O O P S C.OZN . . Beekstraat F . «2, te Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

GOUDEN 
Staats-Medaille. 

Medaille 
Breslau 

1869. 

Gouden 
Medaille, 

hoogste 
onder

scheiding 
in den 

Internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

De Portland-Cementfabriek van 
DYCKERHOFF & SÖHNE 

te Ainöiiebiirg bij Biebiïcli a/d. Dijn 
levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naai

den eisch der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, DUSSELDORF 
met garantie voor de grootste vastheid en 1880. 

dengdeljjkheid. 
Productie-vermogen der fabriek: 100,000 vaten per jaar. 

Magazjjubouders in de voornaamste steden. 
Medaille 

van 
Verdienste, 

Weenen 
1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 

t/M. 1879. 

Diploma A: 
Eerste prijs 

voor uit
muntend 

fabrikaat. 
Kassei 
1870. 

Bekroond: 
Dmsseldorp 1880. 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

F A B R I E K VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
O p g - e r t c h t 1 8 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS. Amsterdam, Utrechtsche Straat 14. 

P I I O T O L I T I I O G R i P I I I E , P I I O Ï I H I M M I P I I I E 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergetcekende vestigt de aandacht 

op zyne inrichting voor P l i a l d i t b o g r a p l i l e , 

bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P h o t o s l n c o -

grupiiit- voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Ntéréot) p e - l n r l c l i l l n g voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

Gr. J. T H T E M E . 

Gedrukt tij G. W . van der W i e l & C"., te Arnhem. 

EEN-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N". 33. Z A T E R D A G 14 AUGUSTUS 1S86. 

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

Redacteur-Uitgever F. W . V A N G E N O T J(iz. 
A.W.W.I 

\ B O N N E M E N T f2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij G E N D T Ji 
Adres voor Kedaclie en Administratie van het Weekbladen advertentiün: | vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 

Bureau van De Of merker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. \f 7.50 en Nederlandsch-Indië ƒ 9.—, heiden bij vooruitbetaling. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia J A N S P R I N G E R , A D V E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

C. B. P O S T H U M U S M E Y ' J E S en A . W . W E I S S M A N . cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den Heer AFZONDERLIJKE NUMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 

C . B. POSTHUMUS MEVJKS , Kerkstraat 170 te Amsterdam en 25 cent per plaat, te bekomen aan liet Bureau van De Opmerker te 
en al , wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den lieer | Arnhem en bij den Hoofd-C'orrespondent J ' IR, G . STKMI.KR C/.N., Boek-

T l ! . G. STRENOERS , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 'handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

IK. De 847 s t e gewone, tevens buitengewone verga
dering zal gehouden worden op Woensdag 18 Augus
tus a. s., des avonds te 8 uren, in het Sociëteitslokaal 
van het Genootschap. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Behandeling van het reglement voor de schetsclub. 
b. Mededeelingen omtrent de excursie op Zondag 

22 Augustus a. s. 
c. Kunstbeschouwing, te geven door de heeren A. 

Salm GBz. en J. A. van Voorthuyzen. 

2 e. De jaarlijksche excursie zal plaatshebben naar 
Monnikendam en Edam op Zondag 22 Augustus a. s. 
Plaats van samenkomst aan de De-Ruyterkade, Mid
den-Eiland, Purmerender Steiger (2 d e steiger van de 
westelijke viaduct), des morgens te 8 uren precies. 
De vermoedelijke kosten tot deelneming aan den tocht 
zullen bedragen ƒ 5 . 

Zij, die aan den tocht wenschen deel te nemen, 
worden uitgenoodigd daarvan kennis te geven aan den 
iste.Secretaris vóór of op Donderdag 19 Augustus a. s. 

Namens liet Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

(A.etA.) NOG EEN PAAR WOORDEN 
OVER DE 

GESCHIEDENIS D E R TUINARCHITECTUUR 
DOOR L E O N A R D A. SPRINGER. 

In bijna geen land wordt zoo weinig over tuinar
chitectuur geschreven als in het onze, en wij kunnen, 
helaas, op geen enkel degelijk boek wijzen, dat in onze 
taal is uitgegeven. Doch dit heeft eene zeer geldige 
reden, n.l. dat dergelijke werken, zullen zij nut stichten, 
onvermijdelijk met talrijke illustratiën opgehelderd die
nen te worden, en deze brengen groote kosten met zich. 

Wil men dus iets over tuinarchitectuur of hare ge
schiedenis lezen, dan moet men daarvoor buitenlandsche 
werken over de tuinbouwkunst naslaan of dat legio 
oude en nieuwe werken over den algemeenen tuinbouw 
doorsnuffelen, om uit de daarin vermelde theorieën eene 
geschiedenis op te maken, wat wel langs een grooten 
en kostbaren weg, doch zeker de rationeelste wijze is. 

Eenzijdigheid en onvolledigheid ontstaat er, wanneer 
men zich slechts bij een of ander schrijver houdt en 
deze navertelt. Men vergelijke slechts twee of drie 
werken, die onafhankelijk van elkander geschreven 
zijn en men ontmoet dadelijk verschillen. Eigen onder
zoek is dus het beste, ofschoon niet te ontkennen valt, 
dat de bronnen over tuinarchitectuur zoo maar niet 
voor de hand liggen. 

Uit het stuk van den heer Bremmer, in N°. 28 en 
volgende van De Opmerker geplaatst, bleek mij ten 
duidelijkste, dat schrijver, door gemis aan gegevens, 
geen vergelijkende studie gemaakt heeft, en hier en 
daar, zelfs over de belangrijkste punten, losjes heen geloo-
pen is, waardoor het geheele stuk eenigszins oppervlak
kig en onvolledig kan genoemd worden, 't Is waar, wil 
men kunstgeschiedenis schrijven, dan is een weekblad 
niet geschikt om het onderwerp uitvoerig te behandelen, 
doch men dient toch de voornaamste punten breed
voeriger te behandelen dan de onbelangrijke. 

Schrijver begint terecht met de legendarische tuinen; 
maar het Paradijs van de Heilige Schrift, de tuinen 
van Alcinoüs en Laërtes, de Élyzeesche velden in 
een rubriek te plaatsen, is niet rationeel, daar zij allen 
een geheel andere strekking hadden. 

Dat men te vergeefs naar de plaats van het aardsche 
paradijs van de H. Schrift zoekt, is duidelijk te verkla
ren , om de eenvoudige reden, dat het wel niet bestaan 
zal hebben, daar het ontsproten is uit 't brein van 
godsdienststichters. Mozes, als grondlegger van de 
joodsche godsdienstgeschiedenis, wijst het paradijs na
tuurlijk in Azië aan, terwijl het Christendom en de 
Islam, uit den joodschen godsdienst ontsproten, deze 
aanwijzing volgen. Doch de oude Noormannen zochten 
het paradijs in Zweden en de oude Mexikanen op den 
berg Tehuantepek. 

Wat nu de bepaald historische tuinen betreft, zijn 
die, van welke men afgeronde gegevens heeft, wel 
de belangrijkste; het verwondert mij echter, dat 
de heer Bremmer de Chineesche tuinen plaatst onder 
die, waarvan wij maar zeer vage begrippen hebben. 
Het was te wenschen, dat er van de hangende tuinen 
van Babylon, van de Perzische en Israëlietische tuinen, 
zooveel duidelijke gegevens waren als van de Chineesche. 
Als men nagaat, dat in 1086 vóór onze jaartelling, See-ma-
king, een Chineesch dichter, zijn buitenverblijf beschrijft, 

file:///BONNEMENT


264 D E O P M E R K E R . 14 Augustus 1886. 14 Augustus 1886. D E O P M E R K E R . 265 

waaruit men duidelijk een tuin in landschapstijl leert 
kennen, dan ziet men hier reeds uit, dat de Chineesche 
tuinen niet zoo moeilijk te omschrijven zijn. Een ander 
oud Chineesch schrijver, Lioe-Tocheoe, geeft zelfs 
bepaalde regels. Hij zegt o. a.: „De kunst om tuinen 
aan te leggen bestaat in het streven om weelderigen 
wasdom, licht cn schaduw, eenzaamheid en rust zóó 
te vereenigen, dat door het landelijk aanzien de zinnen 
betooverd worden. De afwisseling, die dc hoofdtrek 
van het vrije landschap is, moet gezocht worden in 
de keuze van den bodem, in het scheppen van heuvels 
en dalen, van beken en meren, die met waterplan
ten bedekt zijn Alle symmetrie is vermoeiend; overla
ding en verveling worden in die tuinen geboren, waar
van elk onderdeel dwang in kunst verraadt (')." 

De Chineesche kunst is eeuwen achtereen op het
zelfde standpunt blijven staan, en is niet veranderd, 
niettegenstaande het Chineesche volk reeds in gemeen
schap geweest is met de oudste volken der wereld. 
Ook de oude prenten geven ons duidelijk voorbeelden 
in dien geest aan en wanneer nu de lieer Bremmer 
zegt. ilat de landschapstijl het eerst onder keizer Nero 
beoefend is geworden, heeft hij het wel ecnigszins mis. 

Reeds in 1222 vóór onze jaartelling stond het Chi
neesche volk op tegen zijn keizer, omdat deze den 
landbouw schade deed, doordat hij zijn park te groote 
uitgestrektheid gaf. 

De Chineesche keizer Tsin-chi-Hang had een park 
van 30 uren, en keizer Oe-ti een van 50 uren omtrek, 
welk laatste door 30,000 slaven onderhouden werd. 

Volgens Meger zou omstreeks 1100 v. Chr. keizer 
Moe-Oeang kunstenaars uit Perzië gehaald hebben, 
om zijn paleis te bouwen en zijn park aan te leggen, 
en zou dit park regelmatig zijn geweest, wat nog zeer 
te betwijfelen is , daar men het zelfs niet eens is of 
de Perzische tuinen regelmatig of onregelmatig aan
gelegd waren. 

Buitendien zouden de strenge lijnen volstrekt niet 
strooken met de geheele Chineesche kunst, waar de 
grilligste vormen hoofdkenmerken zijn geworden. 

Eerst in de 17e eeuw verkregen de Europeanen toe
gang tot een deel van dit zonderlinge land, en wat zij 
verhaalden omtrent de tuinen van den keizer en de lands-
grooten, komt niets met regelmatige tuinen overeen; 
de Chineesche kunstenaar, die te conservatief is, om | 
iets van buitenlanders over te nemen, zal ook op 
dit gebied wel oorspronkelijk geweest zijn. 

China en Japan gingen op dit punt te zamen, als | 
broeders uit één stam en George Meistern (*), een 
Duitscher uit 't laatst der 17e eeuw, schrijft, dat dc j 
Chineezen cn Japaneczcn in hunne tuinen kunstmatige 
rotsen maken, waarop zij allerhande boomen plan
ten. Ook natuurlijk nagebootste watervallen heeft hij I 
er gevonden. Gesteld dus , dat onder Nero de land- j 
schapstijl het eerst toegepast zou zijn, dan zouden de 
Chineezen dien van de Romeinen moeten afgezien heb- j 
ben , doch daar het waarschijnlijker is, dat de Romeinen 
i n China geweest zijn, dan dc Chineezen in Rome, 
kunnen w i j den Chineezen het recht niet ontnemen, dc 
eersten geweest tc zijn, die getracht hebben , de natuur 
binnen hunne parken ongeschonden te bewaren, of | 
na te bootsen en hiervan zijn bewijzen genoeg voor- j 
handen. 

Of de Chineesche tuinbouwkunst ouder is dan die i 
der Egyptenaren, is moeilijk uit te maken, maar dat 
bij deze laatste de kunst van tuinen aan te leggen 
reeds zeer vroeg bekend was, is zeker , en van geen 
volk der hooge oudheid weet men dit met zooveel 

(') Lehrbuch der schonen Gartenkunst (G. Meger). 
(') George Meistern. Die Orientalisch-Iinlianische Kunst-umi I.ust-

Gitrtner 1692. ' 

zekerheid, door de bewijzen, die zij ons achtergelaten 
hebben. 

Op de bouwvallen van Thebe, Alabastion, Tel-el-
Amara en andere plaatsen vond men duidelijke af
beeldingen van villa's met hare tuinen, of deelen van 
deze met toelichting van het gebruik. Het verwon
derde mij daarom destemeer, dat de heer Br. er niet 
meer van gezegd heeft, terwijl zij toch in Wilkinson's 
Manners and Customs of t/ie Ancient Egyptians uitvoe
rig beschreven en afgebeeld zijn, zoo ook in het werk 
van Lepsius Denkmaler aus Aegypten und Aethiopiën. 
In de Egyptische tuinen vind men reeds eene bepaalde 
verdeeling Moes- en fruittuinen zijn afzonderlijk , zoo 
ook de wijngaarden. 

Doch ook zij wisten het nuttige en aangename met 
elkander te vereenigen door enkele voetpaden in den 
bloemtuin met berceau's van wingerdranken te over
welven. Vijvers werden in alle deelen gevonden, om
dat besproeiing in dit droge klimaat noodzakelijk was 
en de villatuinen buiten het bereik der overstroomin
gen aangelegd werden. In den bloemtuin of daar-
aangrenzende was veelal een groote vijver gemaakt, 
waarin de eigenaar zich in een sierlijke boot liet 
rondvaren of er zich met de vischvangst onledig hield. 
Meestal stond aan een der oevers een tuinhuisje, dat 
gewoonlijk gebruikt werd om gasten te ontvangen. 
De geheele indeeling was strikt regelmatig, zoo ook 
de vijvers, welke door sycomoren, palmen en an
dere boomen overschaduwd werden, waar de lotus op 
het water wiegde. Ook de omgeving van vele tem
pels was als tuin aangelegd, terwijl ook sommige 
graven niet bloemen getooid schijnen geweest te zijn, 
want in de metropolis van Thebe vond men bij de 
graven gedeelten met zwarte aarde bedekt, welke daar
heen gevoerd was, hoogstwaarschijnlijk om er bloe
men in te planten. 

Aangaande de Babylonische tuinen kan nog gezegd 
worden, dat nog niet uitgemaakt is, wie deze gesticht 
zou hebben. Sommige schrijvers beweren, dat de han
gende tuinen door Semiramis (2000 jaar voor Christus) 
gemaakt zouden zijn, andere schrijven hen toe aan 
Nebucodnozor (605—562 vóór Christus), weer andere 
aan Nokritis (53S voor Christus). Semiramis is zelf 
zulk een mytisch figuur, aan wier bestaan door som
mige schrijvers getwijfeld wordt, dat men niet met 
zekerheid de hangende tuinen aan haar toeschrijven 
mag. Eigenaardig is het, dat Herodotus, die eene 
nauwkeurige beschrijving van Babyion geeft, er geheel 
over zwijgt. Strabo, daarentegen, beschrijft ze wel. 
Dat deze terrasgewijze gebouwde tuinen kunnen bestaan 
hebben, vindt men bewezen door het vinden van der-
gelijken bij Kirmanscha, waar zij tegen de helling van 
den berg Besoetoem (Bagistanos) aangebracht waren. 

Van het bestaan der Hebreeuwsche tuinen vinden 
wij slechts gegevens in Prediker 2 en Hooglied 4 , 
waaruit afgeleid kan worden , dat Salomo ook tuinen 
liet aanleggen. Of het evenwel algemeen bij de Israë
lieten de gewoonte was, is niet te bepalen. In den 
omtrek van Bethlehem heeft men 3 langwerpige vijvers 
gevonden, die met elkander in gemeenschap staan. 
De hoogstgeplaatste stort zijn water in de lager ge
legene en de laatste ontlast zich in een kanaal, dat 
naar Jeruzalem voert, 't Is evenwel niet zeker of men 
met bepaald aangelegde diepe waterreservoirs te doen 
heeft, of dat zij afkomstig zijn van een buitenverblijf 
van Salomo (Hooglied 4). 

Over de Perzische tuinen sprekende, zwijgt de heer 
Brommer over de zoogenaamde paradysos, welke eene 
afzonderlijke vermelding verdienen, omdat bij de Perzen 
twee soorten van tuinen gebruikt werden. Bij de ge
wone burgers bestond de tuin voornamelijk uit 

vruchten- en groentetuinen, terwijl de grooten een 
meer sierlijken bloemtuin bezaten, die al naar den 
meerderen of minderen rijkdom van den gelukkigen 
bezitter kostbaarder versierd waren. De paradijzen 
waren meer bosschen met rechte lanen en schoone 
fonteinen en werden meestal gebezigd als jachtterrein. 
Sommige schrijvers beweren, dat deze paradijzen in 
meer landelijken stijl aangelegd waren, maar noch van 
den een noch van den ander heeft men eenige duidelijke 
aanwijzing. 

Van de Grieksche tuinen is niets bekend, wat aan
gaat hun belang voor de kunst, wat wel te verwon
deren is. Aan de andere zijde moet men misschien 
erkennen, dat de Griek, als geboren estheticus, de 
natuur 'tliefst liet, zooals zij zichzelve vormde en 
haar aan geen leiband wilde leggen. De tuinen, die 
Homerus in zijn Odyssee beschrijft, b. v. die van den 
koning der Phaaken, van koning Laërtes en de grot 
van Calypso, moeten óf als gewone fruittuinen, zooals 
de twee eersten, óf als een beeld uit de vrije natuur 
beschouwd worden, zooals de laatste. 

De tuinen der gymnasiën en academiën waren 
meer openbare wandelplaatsen met rijen platanen en 
in 't midden een fontein. Later versierde men ze, 
evenals de heilige bosschen en de binnenhoven , met 
beelden en altaren. 

In de binnenhoven, omringd door een peristylium, 
had men bloemenbedden en boschjes van bloeiende 
heesters, waar de Grieksche vrouwen, die nooit of 
zelden in 't openbaar verkeerden, zich het leven ver
aangenaamden. Dit is door de Romeinen nagevolgd. 

Het verwondert mij, dat dc heer Br. de brieven van 
Plinius de jongere aan zijn vriend Apollinaris (') niet 
gelezen heeft, die toch algemeen bekend zijn, althans 
ik kan uit de beschrijving niets vinden, dat met die 
brieven overeenkomt. 

De xvstus, door den heer B. een bloemtuin met 
overdekte lanen genoemd, was een soort terras, waar
van het talud met diergestalten versierd was. Ook 
het terras zelve was door laaggehouden heggen van 
buxus in onderdeden verdeeld en opgesierd. 

Xystus condens in plurimus species, districtusque buas ; 
demissus inde pronusque pnlvinns, cui bestiarum effigies 
invicem adversas bunus iuscripsit: PI. Epist V , VI. 
De xystus sloot zich aan een zuilengalerij van de villa. 

Noch in zijne beschrijving van het Tuscum, noch 
in die van het Saurantium vind ik melding gemaakt 
van een doolhof, ook niet van een heilig bosch, dat 
misschien een rol speelde in den Romeinschen gods
dienst , maar niet tot de villa's behoorde, althans niet 
tot die van Plinius. 

De voornaamste deelen van het Tuscum waren: 
De xystus met zijn versierde taluds. 
Het acanthusvcld met de omringende berceau's (ant-

bulatio). 
Het gestatio, in den vorm van een circus of hippo

drome, versierd met talrijke buxusboompjes in allerlei, 
soms wanstaltige, vormen gesneden (dus geen rustplaats 
zooals de heer B. schrijft). 

Het spliaeristerium, plaats voor bal- en andere spelen. 
Het eigenlijke hippodrome was eveneens luisterrijk 

versierd. Binnen den weg, dien het hipprodrome 
vormt, vond men het rosarium. Daaraan sluit zich 
een rustplaats, tuinkamer of tuinhuis (cubiculum) met 
het zothecula. Daartegenover aan de andere zijde van 
het hippodrome het stabidium, van wit marmer, be
schaduwd door wingerden, gedragen door vier zuilen. 
In 't midden was een bassin, omringd door rustplaat-

(') Schinkel, architectonisches Album, Heft VIII; ook G. Meger, 
l-ehrbuch der Schonen (iartenkunst, beiden met afbeeldingen, dieeven
wel iets verschillen. 

sen. Wanneer zich iemand daarop neervlijde, werden 
door de zwaarte kranen geopend en spoot het water 
uit eenige verscholen pijpen in het bassin. 

Het hippodrome was geheel omringd door beplan
tingen van platanen, cypressen, laurieren en andere 
boomen. 

De meest bekende villa's uit den bloeitijd van het 
keizerrijk waren: de villa vanLucullus, Julius Caesar, 
Hortensius, Cato, Marius, het Tusculanum van Cicero, 
Hadrianus. 

Ook de woonhuizen in de Romeinsche steden had
den een tuin, welke in verhouding van den rijkdom 
der bewoners meerder of minder oppervlakte besloeg, 
of weelderiger ingericht was. 

(Wordt vervolgd) 

(A. et A.)* DE KRONIEK V A X STAETS. 
Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, aan

gemoedigd door de gunstige ontvangst, die de studie 
van den heer Weissman over het Amsterdamsche woon
huis , bij het jaarverslag over 1885 gevoegd, ten deel 
viel, heeft thans aan het verslag over 1886 een bijdrage 
toegevoegd, waarin Mr. N. de Roever, archivaris van 
Amsterdam Dc kroniek van Stae/s behandelt, en ons 
met een deel der geschiedenis van het fabrieksambt der 
stad Amsterdam doet kennis maken. 

Bestuurderen van het Genootschap verdienen lof 
voor hun streven om de verslagen, die, hoeveel belang
rijke feiten en bijzonderheden zij dikwerf bevatten, 
toch in den regel niet met groote belangstelling ter 
hand worden genomen, een zekere aantrekkelijkheid 
te verleenen. 

De kroniek 'van Staets is een gedicht, dat door den 
Amsterdamschen predikant Jacobus Laurentius in 1628 
gemaakt werd ten verzoeke van Henrick Jacobus 
Staets, den stadstimmerman, die toen zeventig jaar 
oud was. 

Dit gedicht vermeldt in kreupelrijm de werken, door 
dezen stadstimmerman tot stand gebracht, niet slechts 
om zijn naam bij het nageslacht levendig te houden, 
doch ook om Burgemeesteren en Thesaurieren , aan wie 
het gedicht is opgedragen , de verdienste van Staets 
onder het oog te brengen. Het nageslacht schijnt Staets 
spoedig vergeten te hebben, althans de Kroniek is 
thans nog slechts in één exemplaar bewaard, doch 
Burgemeesteren en Thesaurieren beviel het gedicht wel, 
zoodat Staets er zijn doel mede bereikte en een „ver-
eeringhe" van 150 gulden ontving. 

Vele belangrijke bijzonderheden omtrent het stads-
fabrieksambt van 1594—1628, dus in een periode , toen 
tal van monumentale bouwwerken te Amsterdam tot 
stand kwamen, zijn in het opstel van Mr. X. de Roe
ver te vinden. Toen Staets werd aangesteld , in 1594, 
waren de werkzaamheden der manschappen van den 
„Timmertuin" nog niet zeer omvangrijk. Zelfs in 1597 
bedroeg het aantal dier manschappen nog slechts twaalf; 
in 1623 was hun getal echter tot honderd geklommen. 
Staets had, evenals de stadsmetselaar Cornelis Danc-
kertz, een jaarwedde van /"400, waarbij nog f 20 voor 
mantelgeld kwam. Hendrik de Keyser, die den titel 
van stadssteenhouwer voerde, genoot tot 1608 slechts 
ƒ 3 2 0 'sjaars, en van 1608 tot 1612 ontving hij wel 
ƒ 4 0 0 als bezoldiging, doch geen mantelgeld. 

Door buitengewone toelagen werden echter deze 
tractementen belangrijk verhoogd. De Keyser moest 
zich echter met minder dan de andere meesters tevreden 
stellen, hoewel zijn talent algemeene waardeering onder
vond. Mr. De Roever verklaart deze tegenstrijdigheid 
daardoor, dat De Keyser's betrekking minder verbonden 
was, dan die der anderen, zoodat hij als particulier 
bouwmeester veel kon verdienen. 
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De instructie van Staets is verloren gegaan, zoodat 
men niet kan nagaan, in welke verhouding hij tot 
Danckerts en De Keyser gestaan heeft. Wij voor ons 
twijfelen er echter niet aan, of De Keyser heeft den roem, 
hem sedert bijna drie eeuwen ten deel gevallen, ten 
volle verdiend. Gebouwen als de Wester-, Zuider- en 
Noorderkerken te Amsterdam zijn niet het werk van 
den eersten den besten stadstimmerman of stadsmetse
laar. Wanneer l.aurentius zegt: „de Noorderkerek ont
worpen" , en dus Staets als den bouwmeester van de 
Noorderkerk wil doen doorgaan, moet men o. i . voorzichtig 
wezen in het vellen van een oordeel. Dit woord ont
worpen kwam zoo in het rijm te pas, en de predikant, 
in wiens gedicht, zooals Wagenaar reeds zei „meer 
we/meencndheid dan kunst doorsteekt", nam het met de 
historische juistheid zoo nauw niet. Daarenboven is 
het begrijpelijk, dat hij in zijn lofgedicht hier en daar 
wat overdreef. 

De werken van De Keyser hebben iets zoo eigen
aardigs , dat men ze onmiddellijk van die zijner tijdge
nooten onderscheidt. Men vergelijke b. v. de vleeschhal 
te Haarlem en de Zuiderkerk of het O.-I. huis te 
Amsterdam, dan springt dit verschil aanstonds in het 
oog. De Noorderkerk te Amsterdam nu vertoont zoo 
duidelijk de Keyser's vormen, dat o. i . geen twijfel 
aan het vaderschap mogelijk is. 

Bij werken, door stedelijke administraties of derge
lijke lichamen uitgevoerd, is het vaak moeilijk uit te 
maken, welk aandeel ieder beambte aan het ontwerp 
gehad heeft. Evenals thans ondergeschikte ambtenaren 
wel trachten, zich in de couranten als ontwerpers te 
doen doorgaan, heeft ook Staets, vreezende dat de 
Heeren (want om het publiek, dat toen nog weinig in 
te brengen had, gaf hij niet) zich zijner niet genoeg 
zouden herinneren, Laurentius verzocht, het gedicht 
te maken, waarin hem van alle bouwwerken de eer 
wordt gegeven, en waarin de naam van De Keyser 
of van Danckerts geen enkele maal genoemd wordt. 
Wij vergeven den 70-jarigen Staets zijne ijdelheid gaarne, 
en gelooven, dat hij als wakker timmerman en uit
nemend practicus dapper aan het tot stand komen 
van „hetgeen dat Henrick de Keyser schetste" zal hebben 
medegewerkt, doch dit kan o. i . den roem van De 
Keyser niet verkleinen. 

Dat de Bray in zijn Architectura Moderna met geen 
enkel woord het vaderschap van de Noorderkerk aan 
Staets betwist, is dunkt ons, een bewijs, hoe weinig 
indruk het rijm van Laurentius op zijn tijdgenooten 
gemaakt heeft. 

Het opstel bevat voorts nog bijzonderheden omtrent 
de inrichting van het stads-fabrieksambt, en de ver
beteringen , in de organisatie door den oud-Schepen 
Frans Hendrik Oetgers, in 1594 tot fabrieksmeester 
benoemd, daarin aangebracht. 

Aan het slot wordt de volledige kroniek van Staets 
afgedrukt, voorzien van aanteekeningen, die voor het 
juist begrip onmisbaar zijn. 

Wij wenschen Mr. De Roever geluk met zijn welge
slaagden arbeid, en hopen , dat hij aan zijn voornemen, 
om de bijzonderheden, die hij in het Amsterdamsch 
archief vond betreffende de familie De Keyser, mede 
te deelen, spoedig gevolg moge geven. 

(A. et A . ) I N G E Z O N D E N . 
Aan de Commissie van Redactie van het 

Weekblad „De Opmerker". 

In uw vorig nummer was een ingezonden stukje 
opgenomen van zekeren X , behelzende enkele mede
deelingen over de ontwerpen voor het nieuwe Univer
siteitsgebouw te Utrecht, en het Sociëteitsgebouw, dat 

men zich voorstelt, ter vervanging van de Tent in het 
Haagsche bosch, te bouwen. 

Ik laat daar, in hoeverre deze mededeelingen al of 
niet juist zijn; zelfs al zouden er door den heer Dr. 
P. J . H . Cuypers en Jhr. Hoeufft ontwerpen voor de 
Utrechtsche Universiteit en voor de Haagsche Tent 
gemaakt worden, is er dan reden, dit zoozeer te be
jammeren ? De vele en prachtige gebouwen, door 
Dr. Cuypers alom in den lande gebouwd, geven hem 
toch zeker het recht, een woordje mede te spreken. 
Vooral te Utrecht, waar hij de gehoorzaal in haar oor-
spronkelijken luister herstelde, en waar hij ook de 
kruisgang in schooner vormen dan voorheen doet her
rijzen , zou een gebouw in zijn stijl zeer goed op zijn 
plaats zijn. Hoezeer men daar zijn talenten weet te 
waardceren, blijkt uit de onderscheiding, die de Utrecht
sche Universiteit ter gelegenheid van haar tweehonderd-
vijftigjarig bestaan aan den beroemden architect deed 
te beurt vallen; geen ander bouwmeester werd met 
den doctorstitel begiftigd. 

Ook te 's-Gravenhage zou men het, dunkt mij, niet 
betreuren, wanneer een man als Jhr. Hoeufft, die zich, 
ofschoon nog jong, toch als een hoogstverdienstelijk 
bouwkunstenaar heeft doen kennen , met den bouw van 
de Tent belast wordt. Sprak niet reeds de Jury een 
afkeurend oordeel over het ontwerp-Pfeiffer uit? 

Er is echter eer. partij van malcontenten, die maar 
niet wel inzien, dat wat door het Ministerie van 
Binnenlandsche zaken in de laatste jaren gedaan is , 
werkelijk ten bate van de Nederlandsche kunst is ge
komen. De ijverige pogingen van den kundigen re
ferendaris Jhr. Mr . Victor de Stuers, om de waarheid 
in de bouwkunst te doen zegevieren, vinden nog maar 
al te veel miskenning. Toch danken wij aan hem ons 
schoon Rijksmuseum , door landgenoot en vreemdeling, 
trots de vit- en bedilzucht van enkelen, als om strijd 
geprezen. Ook het even doelmatig als sierlijk Cen
traalstation te Amsterdam, en het niet minder fraaie 
Ministerie van Justitie zijn daar om zijn roem aan het 
nageslacht te verkondigen. 

De malcontenten kunnen natuurlijk de schoonheid 
dezer gebouwen niet inzien, ja zij aarzelen zelfs niet 
aan den stijl daarvan de benaming kloosterstijl te geven! 
Werkelijk , in dezen tijd van troebelen, nu men eerst 
ziet wat het atheïsme uitwerkt, past het allerminst, 
iemand, die van zijn geloof ook in zijn werken getuigt, 
daarover hard te vallen. 

Gelukkig echter stoort Jhr. Mr . Victor de Stuers 
zich niet aan de vitters, bedillers en malcontenten; 
hij gaat kalm zijn weg, trots miskenning en verguizing. 
Wanneer hij zijn invloed gebruikt om bouwwerken, 
die tot het nageslacht moeten spreken , door mannen van 
zijn richting te doen uitvoeren, dan doet hij dat geens
zins, om hen eenig geldelijk voordeel te verschaften 
(wat de malcontenten beweren) doch slechts om dat
gene verwezenlijkt te krijgen, wat naar zijne innige 
overtuiging de eenige ware kunst is. 

Ik zou wenschen, dat de tegenstanders wat meer 
waardeering voor zijn streven overhadden; al is men 
het niet met iemand eens, toch past het ook zijn 
gevoel te eerbiedigen. 

U dankzeggende voor de plaatsing verblijf ik 
uw dw. 

Den Haag, 8 Augustus 1886. Y . 

Aan het Bureau der Redactie van 
Architectura ct Amicitia. 

Bij deze neem ik de vrijheid u te wijzen op twee 
zinstorende drukfouten, voorkomende in het opstel 
„Iets over pendentifs" en geplaatst in Dc Opmerker 
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van 7 Augustus 1. 1., met beleefd verzoek deze te wil
len rectificeeren. 

E r staat namelijk op pag. 255, tweede kolom, 
tweede regel van onderen: Terrsol moet zijn: Ferréol 
en op pag. 256, tweede kolom, acht-en-twintigste 
regel van onderen: Montnursau moet zijn: Montmoreau. 

Achtend, 
uw dw. dienaar 

J . A . VAN D E R SLUIJS V E E R . 

(A. et A. ) Aan de Redactie van Dc Opmerker. 
In de laatste dagen zijn er te Amsterdam weder 

zeer onrustbarende geruchten omtrent den toestand van 
de viaducten en de overkapping van het Centraalsta
tion in omloop. Indien de toestand werkelijk zoo is, 
als hij door de Amsterdamsche Courant (welke haar 
mededeeling door een figuur doet vergezeld gaan) be
schreven wordt, dan zou er ontegenzeglijk gevaar 
bestaan. 

Een entrefilet in het Handelsblad, dat een officieuse 
tint heeft, tracht wel de ongerustheid weg tc nemen , 
doch op eene wijze, die mij niet afdoende voorkomt. 
Het is volstrekt niet waar, dat negen van de tien A m 
sterdamsche huizen gescheurd zijn, wat daar ter ge
ruststelling beweerd wordt; ieder deskundige weet wel 
beter. Er is ook een groot verschil tusschen de ko
lossale scheuren in de viaducten, die telkens wijder 
worden, en de kleine zettingen, die men soms wel in 
gebouwen waarneemt. 

Om over het al of niet gevaarlijke van den toestand 
te kunnen oordeelen, is het echter noodig, dat men 
omtrent den staat van den ondergrond zekerheid 
hebbe. Van rijkswege zijn boringen verricht, doch 
van de resultaten bleek niets; de onzinnige mede
deelingen toch, die als om strijd in de dagbladen 
de ronde deden , hebben geene de minste waarde. Zelfs 
al zou het waar wezen, wat o. a. bericht werd, dat 
er op 50 M . - r A P . goeden grond gevonden 
was, dan zou dit nog niet veel beteekenen. 

Indien werkelijk de toestand niet zorgwekkend is, 
behoeft de Regeering niets anders te doen, dan de 
resultaten van haar onderzoek openbaar te maken, 
om aanstonds den steun van alle technici van naam 
te krijgen. 

Is echter de toestand zoo rooskleurig niet, dan zal 
geheimhouding op den duur toch geen catastrophe 
kunnen voorkomen. 

Openbaarheid is hier m. i . een eerste vereischte. 
Na al de dwaze berichten van den laatsten tijd dient 
de ware staat van zaken eindelijk eens aan het licht 
te komen. 

Met de meeste hoogachting 
v. d. R. 

Amsterdam, 12 Augustus 1886. 

IETS O V E R S L E C H T T R E K K E N D E S C H O O R 
S T E E N E N BIJ W O O N H U I Z E N . 

(Vervolg en slot van pag. 252.) 
Wat de invloed van het weer betreft, die de trekking 

der schoorsteenen regelt, is het dikwijls zeer moeilijk 
daarmede rekening te houden en nog moeilijker doel
treffende en afdoende maatregelen aan te wenden. 
Windrichting en luchtstroomingen zijn altijd de lastigste 
en meest voorkomende oorzaken van rookende schoor
steenen. Algemeen is het publiek van oordeel, dat 
een schoorsteen in de allereerste plaats hooger moet 
z ' j n , dan de nok en dat, wanneer dit het geval is , 
flke schoorsteen onfeilbaar en onberispelijk trekt. Niets 
's meer bezijden de waarheid, dan deze ongegronde 
stelling. Sedert de tijden, waarin onze voorouders zich 
den houtwalm moesten laten welgevallen, kwam er 

langzamerhand verbetering, daar de stookplaats, in 
plaats van midden in het vertrek, allengskens verplaatst 
werd naar een der zijden en het vuur tegen een muur
plaat onder een ruimen schoorsteen werd aangelegd; 
deze, van hout vervaardigd, werd tegen het vuur be
schermd door een kleilaag en later door gebakken 
steen vervangen. Toen ook de huizen later meer en 
meer in baksteen werden opgetrokken, werden de 
schoorsteenen geheel gemetseld; zij werden tot een 
groote hoogte boven de daken en nokken opgetrokken, 
onverschillig of zij tegelijk met een eindgeveltop of 
boven het dakvlak of de nok werden gemaakt. Sedert 
dien tijd verminderde al meer en meer de trekkracht 
in de rookkanalen en de roosters werden toen inge
voerd om daarin te voorzien. 

Veelal ligt het ongemak van rookgevende schoor
steenen aan spitse daken en puntige eindgevels , waarbij 
dan nog de evenzoo afgedekte dakkapellen medewerken 
om den wind tusschen de verschillende groote, steil 
loopende vlakken op te vangen, als ware het er om te 
doen , zoo min mogelijk van zijn kracht verloren te doen 
gaan en zijn storende uitwerking op den nabij staanden 
schoorsteen te versterken. Nu eens werkt zulk een steil 
dak als geleiding van den luchtstroom over de nok, dan 
weder als een stuw of dam, waarover de wind aan de 
andere zijde neervalt en den rook in rookkanalen terug
slaat of opstopt. Van alle daken hebben zeker de platte 
daken het minste schuld aan het rooken van schoor
steenen ; daarna komt een flauw hellend dak, dat aan 
alle hoeken is afgesnoten, aan de beurt, vervolgens 
komt een spits dak in aanmerking en eindelijk volgt, 
als het slechtst van allen, het hooge spitse dak met 
vlakke loodrechte eindgeveltoppen. Bij de beschouwing 
van schoorsteenen in verband met dakconstructiën moet 
in het oog gehouden worden, dat stoornis in de goede 
trekking gewoonlijk ontstaat bij enkele windrichtingen 
uit bepaalde windstreken en onder vaste valhoeken. 
In sommige omstandigheden kan wind gunstig zijn voor 
een schoorsteen, die in alle andere gevallen onbruikbaar 
is, terwijl in enkele gevallen sterke wind het gebrek zoo 
verergeren zal , dat de trekking niet alleen geheel omkeert, 
maar zelfs het vuur alle kans heeft buiten de kachel terecht 
te komen. Daarom is het maken van een schoorsteen, 
die onder alle omstandigheden volmaakt trekt, louter 
geluk. 

In eenige gevallen kan het soms ten eenenmale 
onmogelijk zijn een huis van schoorsteenen te voorzien, 
die onder alle omstandigheden bruikbaar zijn, bijv. wan
neer het huis bij een berg, een heuvel, een dijk, een 
kerk, een boom of een bosch gelegen is, waarover de 
wind eerst heenstrijkt en, alvorens den schoorsteen te 
bereiken, in vallenden toestand geraakt. In zulk een 
geval voert de neervallende wind den rook bij de ope
ning in het kanaal terug en dit komt zeer dikwerf 
voor. Toch kan het evengoed in dezelfde omstan
digheden gebeuren, dat, wat men schijnbaar vooreen 
beletsel zou houden, juist de trekking bevordert. Wan
neer bijv. een huis vlak aan een boschrand gebouwd 
is en de boomtoppen in de richting naar het huis een 
oploopend vlak vormen , kan de wind een opwaartsche 
richting aannemen, die zich tot over het gebouw voort
plant en krachtig genoeg blijft om een zuigenden lucht
stroom door de rookkanalen te veroorzaken. Evenzoo 
kan het geval zich voordoen, dat van een hoog ge
bouw de schoorsteenen verkeerd werken, terwijl die 
van een daarnaast staand laag gebouw zeer sterk trekken. 

Het zal altijd gemakkelijker vallen schoorsteenen 
trekkend te maken bij huizen, die op een heuveltop 
liggen of op een vlak en open terrein, dan bij die, 
welke naast een heuvel liggen. Huizen in valleien 
van eenigen omvang en diepte hebben gewoonlijk wei-
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nig last van rook. Uitzonderingen buiten rekening 
latende, kan men over het algemeen aannemen: 

i e . dat wanneer de wind slaat over hooge gebou
wen , die aan de eene zijde eener straat gebouwd zijn, 
de lagere schoorsteenen van lagere woonhuizen , aan 
de andere zijde van de straat en tegenover de hooge 
gebouwen, zullen rooken; 

2'. dat platte daken geen of onmerkbaren invloed 
op daardoor heengaande schoorsteenen zullen uitoe
fenen ; 

3''. dat schoorsteenen van goede constructie, die 
door de nok van een gebouw dringen, welks dak-
vlakken elkander onder meer dan 90" ontmoeten, ge
woonlijk goed zullen trekken; 

4'. dat verder van de nok staande schoorsteenen 
bijna steeds met valwinden zullen te kampen hebben, 
en gewoonlijk van inrichtingen ter bevordering van de 
trekking of van maatregelen tegen terugslag voorzien 
zullen moeten worden. Heeft het dak eene flauwe 
helling en eene geringe spanning, dan kan zulk een 
schoorsteen bij eene flinke hoogte nog zeer goed vol
doen. Bij zeer steile en hooge daken, die een groote 
breedte overspannen, trekken de schoorsteenen altijd 
slecht. Zulke schoorsteenen ziet men in menigte en 
zij bestaan meestal uit verschillende geledingen, die 
blijkbaar achtereenvolgens werden aangebracht en ein
delijk zulk een hoogte bereikte, dat ijzeren staven en 
ankers aan de nok noodig werden om het dreigend 
gevaarte recht te houden. 

In een zeer ongunstig geval verkeert een schoor
steen, die aan de onderzijde van een steil dak is ge
maakt , waarvan het andere dakvlak 2 evenwijdige, aan 
elkander gelegen steile daken in zich opneemt. De 
wind, die tusschen de daken wordt saamgeperst, neemt 
de opwaartsche richting van het driehoekig dakvlak 
aan, valt met verhoogde kracht over de nok en neemt 
een nederwaartsche richting. Bij het ontwerpen van 
gebouwen is het dus van het grootste gewicht de 
schoorsteenen zoo voordeelig mogelijk te plaatsen. 
Steile daken kunnen zonder bezwaar toegepast wor
den , als de schoorsteenkanalen worden gebracht tot 
door de nok. Elkaar kruisende nokken, die in vlakke 
gevels eindigen, moeten zoo mogelijk vermeden worden, 
maar waar zij onmisbaar zijn, is het goed voor twee 
vlakke gevels te zorgen. Kunnen, ter plaatse waar 
twee evenwijdige daken aan elkander sluiten , de schoor
steenen bezwaarijk door de nok gebracht worden , dan 
moet zonder bedenking de plaats tusschen de beide 
daken, dus in de goot gekozen worden, waarbij de 
hoogte der schoorsteenen dan hooger dan de nokken 
dient te zijn. 

Bij een mindere soort van burgerwoonhuizen wordt 
dikwijls een zeer afkeurenswaardige wijze gevolgd, 
wanneer de keuken aan den achtergevel is uitgebouwd 
en de stookplaats rechthoekig geplaatst is op den 
achtergevel, slechts op weinige meters afstand daarvan. 
De kanalen voor den rook worden dan naar den 
achtergevel geleid en meestal waterpas of onder zeer 
geringe helling door het hoofdgebouw naar den meest 
nabijgelegen schoorsteen geleid. Natuurlijk is dit met 
de allereerste eischen van een goeden schoorsteen in 
strijd, daarbij gevaarlijk en tevens zeer lastig voor het 
vegen Beter is het dan , de keuken wat ruimer te ma
ken , de stookplaats tegen den achtergevel aan te 
brengen en den schoorsteen rechtop, door het dak
vlak en flink boven de nok uit te brengen, desnoods 
met afsnuiting van het dakeind. 

Bestaande schoorsteenen, die niet dan met groote 
kosten goed trekkende te maken zijn, tracht men door 
allerlei middelen, zooals zuigers , gekken , trommels, 
verlengstukken, buizen, schermplaten, randen, bochten, 

dwarscilinders, kappen, spiralen en vele andere hulp
middelen te verbeteren. Dikwijls slaagt men er spoedig 
in, maar menigmaal schijnt alle moeite te vergeefs en 
loopen de kosten van aanhoudende proefnemingen zoo 
hoog, dat zij daardoor slechts de onhoudbaarheid en 
het onvoldoende van de theorie bewijzen. De onder
vinding zal echter altijd de beste leermeesteres blijken 
te zijn. 

P R I J S V R A A G 

V A N D E I J S C L U B T E L E E U W A R D E N - . 

De Directie van de Vereeniging »De IJsclub" te Leeuwarden 
maakt in de Leeuwarder Courant per advertentie bekend, dat 
de heer Tj. Hommes te Deutichem, aan wien de prijs werd 
toegekend voor het ontwerp van eene directie-, feest- en mu
ziektent ('), — onder bet motto schaats (figuur) ingezonden—, 
zich tot zijn leedwezen aan de uitvoering van het plan heeft 
moeten onttrekken. De Directie verzoekt den ontwerper van 
het destijds onder het motto Ijsvermaak toegezonden ontwerp 
zich, onder inzending der teekening, bij den voorzitter aan te 
melden om in nader overleg te treden. 

De heer Hommes heeft, als opzichter eener Spoorwegmaat
schappij, geene vergunning kunnen verkrijgen om onmiddellijk 
toezicht op de uitvoering te houden en gemeend afstand te 
moeten doen van den prijs, hem voor de bekroning van zijn 
plan toegekend. 

(*) Zie Dc Opmerker van 22 Mei jl., blz. 172. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
'S-GRAVENHAGE. Blijkens de Staatscourant No. 1 8 5 worden 

door den Minister van Marine sollicitanten opgeroepen voor 
de betrekking van adspirant-ingenieur bij de Nederlandsche 
Marine, op eene jaarwedde van f 1 0 0 0 . Er zal een vergelijkend 
examen plaatshebben van sollicitanten, die in het bezit zijn 
van het diploma van scheepsbouwkundig ingenieur en op t 
September e. k. hun 2 6 " ' jaar nog niet zijn ingetreden. 

— Prof. Alberdingk Thijm schrijft aan De 'lijd: 

«Ter toejuiching van den stijl van het Rijksmuzeum en van 
zijn geschiktheid om daaraan toevertrouwde kunstschatten in 
al hun heerlijkheid tentoon te stellen, wil ik het eenparig 
getuigenis niet inroepen van de bekwame en beroemde bouw
meesters, die hier in jury zijn vereenigd geweest tot beoor
deeling van de beursplannen: het zou kunnen schijnen, dat 
zij uit kameraadschap hunne ware meening verborgen. Maar 
voor drie, vier weken had ik de groote voldoening hier mijn 
ouden vriend dr. Aug. Reichensperger te ontvangen; ik bracht 
twee dagen met hem in en om het Muzeum door, en hij — 
de 75-jarige kunstkenner, wiens liefde en bewondering voor 
onze XVlIe-eeuwsche schilders wedijveren met zijn kennis en 
waardeering van de middcleeuwsche kunst, — was letterlijk ver
rukt door het g e h e e l , dat het Muzeum aanbood. Hij juichte 
de keus van den stijl zeer toe; maar vooral drukte hij zijn 
ingenomenheid uit met de omgeving der schilderijen. Hij kon 
niet begrijpen, dat men, bij deze polychromeering en drapee
ring, van bontheid spreken kon: integendeel: de indruk,dien 
hij kreeg, was volkomen harmonieus; cn bij het afscheidnemen 
droeg hij mij op, den heer Cuypers te zeggen, hoezeer hij 
zich in deze schepping verheugde. Hij heeft al de voorname 
Muzeums van Europa bezocht, en noemde dit het voortreffe
lijkste, dat hij gezien had." 

De Amsterdammer, D. v. N. teekent hierbij aan: 
«Wellicht zijn het dezelfde redenen, welke Dr. Reichensper

ger, te rade gaande met zijn «kennis en waardeering van de 
middeleeuwsche kunst," stemmen tot deze loftuitingen, en 
welke ve'e anderen met dit gebouw, als Rijksmuseum, niet 
kunnen verzoenen." 

— (A. et A.) Naar men vrij algemeen verzekert, is eene 
nieuwe combinatie in wording tot het stichten van een derde 
omvangrijke onderneming voor publieke vermakelijkheden te 
Scheveningen. Het ontwerp moet zijn een gebouw, waarin tal 
van uitspanningen zouden worden vereenigd, o. a. een circus, 
een cafe'-concert, enz. Aanvankelijk zou men hiervoor het oog 
hebben gevestigd op het terrein, toebehoorende aan de vorstin 
Von Wied, H . K. H . prinses Maria der Nederlanden. Een zeer 
aanzienlijk aanbod voor dit terrein moet evenwel, evenals alle 
vroegere aanbiedingen, van de hand zijn geslagen. Thans moet 
men betrekkingen aangeknoopt hebben met eigenaren van de 
uitgebreide gronden in de z. g. renbaan, gelegen tegenover 
het in die baan ontworpen park op gemeentegrond. Reeds 
moet een plan voor bedoelde inrichting ontworpen zijn door 
den architect Van Gendt, te Amsterdam. (Handelsblad) 

ROTTERDAM . Met 2 1 tegen 3 stemmen 
besloot de Gemeenteraad tot verkoop van 
het terrein van plan C voor 3 ton. Dit 
plan werd in De Opmerker van 3 1 Juli 11. 
blz. 2 5 0 en 2 5 1 besproken. 

GOUDA . De Raad heeft besloten tot 
het exploiteeren eener gasfabriek van ge
meentewege en heeft Burgemeester en 
Wethouders gemachtigd om met het be
stuur der Maatschappij voor nieuwe ge
octrooieerde gasbereidingen aldaar in on
derhandeling te treden over de overname 
der bestaande gasfabriek. 

W O R K U M . De Gemeenteraad heeft het 
besluit genomen tot eigen exploitatie van 
de gasfabriek en den gasprijs bepaald op 
1 2 ets. per M ' , niettegenstaande de meer
derheid der gasverbruikers het verzoek 
had gedaan dit op 1 0 ets. te stellen. 
Als boekhouder-secretaris werd benoemd 
de heer J. Bogtstra, gemeente-architect 
alhier. 

B E N O E M I N G E N . 
— In de laatstgehouden zitting van 

den Gemeenteraad te 's-Gravenhage werd 
door den Voorzitter medegedeeld. dat bij 
de uitvoering der werken voor de water-
verversching, onder den Hoofdingenieur 
van den Provincialen Waterstaat, met in
gang van 1 Juli 1. 1. door Burgemeester 
en Wethouders zijn werkzaam gesteld, de 
heeren A . H . W. Van der Vegt, als in
genieur, M. Treur en P. De Geus, als 
opzichters, en met ingang van 1 Aug. d. 
a. v. de heer J. C. Schram, als teekenaar. 

Aanbesteding. 
H E T B E S T U U R der Coöperatieve Win-

kelvereeniging van het district 's Gracenhage 
der Vereeniging EIGEN HULP is voornemens 
op Dingsdag 31 Augustus 1886, des avonds te 
zeven urj , ten kantore der Winkelvereeni-
ging voornoemd, bjj openbare inschrijving 
aan te besteden: 

Den bouw van een Winkelhuis 
met toebehooren aan de nieuwe 
Prinsestraat te 's Oravenhage. 

Aanwjjzing op Donderdag 215 Augustus, 
des namiddags te twee uren. 

Bestek en teekeningen zjjn van Donderdag 
l i l Augustus af ii /1.50 per stel aan voor
meld kantoor, Nobelstraat 10 verkrijgbaar. 

Inlichtingen geeft de Architect H. J . MONDT 
Kerkplein 18, te V Grai.enhnge. 

PHOTOLITHOGRAPIIIE, PIIOTOmcOGRAPHlE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor l'liolalliliogrniihle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor ••hotozlnr»-
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Ktrrvotype-inrielillng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J". T H I E M E . 

Neuchatel Asphalte Company L X London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN V U VAL DE TRAVERS 
F A B R I E K 

T E 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

T R A D E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

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

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asplialt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Mom vloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Maai zijn vloeren. Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men ziel. 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bü den Heer 
H . G . KNOOPS C .OZN . . Beekstraat F . 02, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

JAN VAN DER POT, Vischsteeg N°, 7, Rotterdam, 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseoren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen coneurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
B e l g i s c h e k l u i t - e n h y d r a u l i s c h e k a l k . 

Billjjke prjjzen en vrachten. 

Kunstgraniet systeem Petitjean. Polyclirom- of Frescocement. 
Prospectussen en prjjscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

I OPENBARE 
AANBESTEDING, 

B U R G E M E E S T E I T Ë N T V E T H O I J D E R S VAN-
ROTTERDAM zjjn voornemens op Dingsdag 
den 24 Augustus 1886, des namiddags ten 1 
ure, ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het leggen der Sporen en Wissels 
naar en op de Viaduct op het 
terrein der Gasfabriek aan den 
Oost-Zeedijk. 

Bestek en voorwaarden liggen op de ge
wone dagen en uren ter kennisneming op de 
Plaatselijke Secretarie en het Slads-Timmerhnis 
te Rotterdam, en zjjn verkrijgbaar bjj Wed. 
P. V A N WAESI1ERGE en ZOON, Boekdruk
kers, Houttuin 78, tegen betaling van ƒ0,25. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhall, terwjjl de aanwjjzing 
in loco zal pku*tl hebben op Donderdag den 
1II Augustus ISSli, des voormiddags ten j 1 ure. 

A A N B E S T E D I N G . 
eener verbouwing van 

„De Huize De Cloese , 
bjj LOCHUM, ten dienste van den Hoog 
Edel Gestr. Heer Mr. C. J . SICKESZ, op 
27 Aug. 1886, des n m. ten 1 ure. 

Aanwijzing in loco op den 2S Aug. 1S86, 
des v.m. ten 10 ure. 

Gedrukte bestekken met teekeningen zijn 
i l ƒ 2.— te verkrjjgen bjj de Boekhandelaren 
G E B R . V A N LANGENHÜIZEN te'sGraven-
l'oge, J . H. SCHEEN te Lochem en W. C. 
W A N 8 L E V E N te Zntpkn. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door 
den Architect NICS. MOLENAAK te'iGra-
venhage. 

- A - ï i n l > e > s t e c l i i i g : . 
Op Zaturdag den een-en-twintigsten Augustus 

1886 zal door den Architect A. V A N DER 
STEUR J R . , namens de Cooperative Bouw-
vereeniging wie Voorzorg", in het lokaal 
Weten en Werken, des namiddag! ten 1 ' / i 
uur. worden aanbesteed: 

Het bouwen van DRIE-EN-ZES
TIG A R B E I D E R S W O N I N G E N , 
op een terrein, gelegen in het 
westelijk gedeelte der stad, na
bij de Leidsche Vaart. 

De bestekken zjjn van Maandag den 10*-» 
Aug. af op franco aanvrage ad f 0.50 ver
krijgbaar bjj DE ERVEN LOOSJES, Boek
handelaren, Gedempte Oude Gracht. De 
aanwijzing zal plaats hebben op Woensdag 
den lSd"> Aug. 1886, des morgens ten 10 
uur. De teekeningen met het bestek liggen 
van Maandag den l l i d ' " Aug. af ter inzage 
in het lokaal Weten en Werken. 

AanbesteiingT 
BURGEMEESTER""ënT\'ETHOUDERS van 

'S-HERTOGENBOSCH, zullen op Donderdag 
19 Augustus 1886. voormiddag 10 ure ten Raad-
huize aldaar liij enkele inselirjjviiig aanbesteden: 

Het driejarig onderhoud van den 
straatweg van 's Hertogenbosch 
naar Best, eindigende 30 Juni 
1889. 

Het bestek ligt ter inzage op het Raad
huis te 's-llertiigenhosch en is verkrijgbaar 
bjj den Gemeente-Architect J . 31. NABISE 
aldaar, tegen betaling van f 0.75. 

Aanwjjzing in loco zal plaats hebben op 
Maandag Hi Augustus e. k. voormiddag 9 
ure, te beginnen nabjj het Huisje ten halve. 

De inschrijvingsbiljetten moeten vddr 8 ure 
des namiddags van den dag dien Ier aan
besteding voorafgaande in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zjjn. 

Inlichtingen zijn te bekomen bjj den Ge
meente-Architect voornoemd. 

's-Ilerlogenlmsrh, Ij Augustus 18S0. 
Rurgemeester e,i Wethouders voorn., 

v. D. DOES DE IV1LI.EHOIS, 
llurr/emeester. 

,1. N . G. SASSEN, 
Secretaris. 
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hl MUS & 
R O T T E R D A BI 

E I G E N A A R S v a n B A S A L T G R O E V E N 
in KIJNPRU1SSEN. 

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

Faucoiival-, porphier- en basalt keien. 
~ J L J . B A C O N & C 

Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 
en Ventilatie, Gas- en Waterleidin

gen, Bouwmaterialen enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV". S S 8 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

H.&J.SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

li. HOLSBOER. - ̂ Vi-iiliem. 
Leverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik* 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Z i l v e r 1 8 6 8 , 1 8 8 1 , 1 8 8 3 (Internat. Tentoonst.) 
H o o g s t e o n d e r s c h e i d i n g 1 8 7 9 . 

EQUERRES, MEETKETTTNGEX. BRIEF- en l'AKKETRALANSEX, enz. enz. 
B A K E N S . R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 

DROOGINRICHTINGEN voor Kolfie en andere a / o f 
niet tropische producten; 

Rdlk'iiile en Kxpanseemiili1 Steeiioveiikappeii, 

GEBOUWEN m Scherphoek m mi andere btenijm, 
g*heel in ijzer «f ijzer mei hout .1 steen. 

VAN DER LINDEN & C \ te Dordrecht, 
Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-

kleeding en dakbedekking pasklaar. 
G n l v a i i l H e e r i n g op L o o n . 

DE LINT & Cie. 
Botterdam. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V L L L E R O Y & B O C H , 

B O C H F R È R E S . 
MINTON H0LLIX8 & Cie. 

Trottoir-IJzersteen en Cementtegels. 
Groote voorraden. 

M!IU.llhMM> i\ 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E B E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
Biekerstraat 

A M S T E R D A M . 

Sinziger Mozaïekvloerenfabriek. 
S I N Z I O a / R i j n . 

Deze Moza ïekv loeren hebben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, stand-
vastigste en, door de rijke kleuren, als de 
schoonste bevloering doen kennen. Uit 
fijne klei en vloeibare steenmassa be
mande, behouden zjj bij het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afsljjting is 
onderworpen, zooals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

Firma MARTIN & O*., Amsterdam. 

DECKER & BI 1)1)1 INtiH. -
KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T 

AKXHEM. 
E R P A 

H O E K M E E T -

S-, 

andere 

I N S T R U M E N T E N 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmail leerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
De Portland-Cementfabriek van 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
te Amöiiebiirg liij llieliiïcli a/d. liijn 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naai
den eisch der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, 

met garantie voor de grootste vastheid en 
deugdeljjkheid. 

Productie-vermogen der fabriek: 40U,IIOO vaten per jaar. 
Magazijnhoudcrs in de voornaamste steden. 

Medaille 
Brcslau 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio
nalen 

wedstrijd 
ie Arnhem, 

1879. 

DUSSELDORF 
1880. 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 

1873. 

Gouden 
Medaille, 

Offenbach 
a l l . 1879. 

Diploma A : 
Eerste prijs 

voor uit
muntend 

fabrikaat. 
Kassei 
1870. 

De Nederlandsche 

te V R I J E N B A N bij D e l f t , 
hier te lande de oudste in dit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van R I O L E N , 
BUIZEN, W A T E R - en B E E R P U T T E N , 
G E V E L W E R K en alle tot het bouwvak 
bchoorende artikelen. 

A.H. YAI BERGEN, 
F A B R I K A N T T E 

Heiligerlee, prov.Gron. 
S P E C I A L I T E I T I N 

Nieutve Constructie 

B R A N D S P U I T E N , 
TORENUURWERKEN 

E N 

L U I D K L O K K E N , 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
A N T W E R P E N 1 8 8 5 . E E R E D I P L O M A . 

G o u d e n e n Z i l v e r e n M e d a i l l e s . 

Gedrukt by 6. W. van der Wiel A C0., te Arnhemi 

E E N - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N». 34. Z A T E R D A G 21 A U G U S T U S 18S6. 

A.W.W. 
Redacteur-Uitgever F. W. V A N ( iKXDT 1(1/. ] AliON NKM F.NT /'2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 

Adres voor Redactie en Administratie van bet Weekblad en advertentiën: vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
Kureau van De Opmerker, I iriekoningetistraat 28, Arnhem. ƒ 7.50 en Neclerlamlsch-Imlië / 9.—.beiden bij voornitbetaling. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRIXdKK, A l A'F.KTF.NTlF.N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
C. l i . POSTHUMUS MF.YJF.S en A. W. WT'.ISSMAN. 

Stukken, deze Redactie betrenende, te adresseeren aan den lieer 
C. B. POSTHUMUS MF.YJKS , Kerkstraat 170 te Amsterdam 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 
T H . O. STRENGERS , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
AFZONDF.RI.IJKK NUMMERS , bij contante betaling atl 15 cent per stuk 

en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-Correspondent Jc>H. CJ. STKMI.KR I'ZN . . Boek
handelaar te Amsterdam. 

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

1 °. A l s gewoon lid is aangenomen de heer K . Ba-
rendregt en als buitenlid de heer G. J . van der Mark 
te Wassenaar; 

2". De jaarlijksche excursie zal plaatshebben op 
Zondag 22 Augustus a. s. naar Edam en Monniken
dam. De plaats van samenkomst is aan de De-Ruy-
terkade, Stations-Midden-eiland, aan den 2 i f U steiger 
beoosten de westelijke viaduct (Purmerender steiger), 
te 8 uren precies; 

3". De Penningmeester zal Maandag a. s. beginnen 
met het innen der contribution over het 2' l e hahjaar 
van de gewone leden en van de buitenleden, voorzoo
ver die contributie nog niet is voldaan. 

Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

Th . G. Strengers. 

( A . e t A . ) D E E X C U R S I E N A A R 
M O N N I K E N D A M E N E D A M . 

Nu de jaarlijksche excursie ditmaal naar Monniken
dam en Edam zal plaatsvinden, zullen zoowel de deel
nemers , als ook die leden, die door omstandigheden 
tot thuisblijven genoodzaakt zijn, niet zonder belang
stelling eenige bijzonderheden omtrent beide steden en 
hunne merkwaardigheden vernemen. 

Van het weder zal het afhangen. of de tocht over 
de Zuiderzee, dan wel binnendoor zal geschieden. In 
het eerste geval volgt de boot dezelfde koers, als bij 
de tochten naar Hoorn en Enkhuizen, en bereikt dan 
langs Durgerdam, Ransdorp en Uitdam, de Goudzee, 
om in het Monnikendammergat binnen te loopen. 
Misschien kan dan ook Marken bezocht worden. Gaat 
de boot binnendoor, dan wordt de tocht volbracht 
langs Buiksloot, het Broeker Schouw en Broek-in-
Waterland, het eens zoo beroemde dorp, waar echter 
thans niets merkswaardigs meer te zien is. Blijft uit 
den aard der zaak een zeetochtje natuurlijk verkieslijk, 
ook de vaart langs de Waterlandsche kanalen is niet 
zonder aantrekkelijkheid. 

De naam Monnikendam is afkomstig van een dam, 
die in een meer lag, dat genoemd werd naar de mon

niken, die omstreeks de helft van de 13e eeuw door 
de Heeren Van Persijn met een gedeelte van het eiland 
Marken beschonken werden. Deze monniken behoor
den tot het klooster Mariengaarde, bij Leeuwarden. 
In een handvest van Graaf Kloris V , in 12S8 gege
ven , wordt de naam Monnikendam het eerst gebruikt. 
In 1340 kregen de bewoners der plaats van Graaf W i l 
lem I V tolvrijheid en in 1355 verleende Hertog Willem 
Van Beieren hun het stederecht. 

In 1297 brachten dc Waterlanders aan den Bisschop 
van Utrecht, die een inval in Holland gedaan had, 
een beslissende nederlaag nabij Monnikendam toe. In 
1426 werd de stad, die de Kabeljauwsche zijde geko
zen had, door de Hoekschen, onder aanvoering van 
Willem van Nagel , stormenderhand ingenomen. Ook 
Purmerend en Edam ondergingen toen gelijk lot. In 
hetzelfde jaar bracht echter Philips van Bourgondië aan 
de Hoekschen bij Hoorn een nederlaag toe, zoodat de 
steden weer bevrijd werden. Veel had Monnikendam 
in 1492 te lijden, toen de stad weigerde, een zware 
schatting, ruitergeld genaamd, door den Kabeljauw-
schen stadhouder Jan van Egmond geheven, op te 
brengen. Zij bracht, met behulp van andere Noord-
Hollandsche steden, een legermacht op de been, die 
versterkt door het zoogenoemde Kaas- en Broods
volk, voornamelijk bestaande uit plattelandbewoners, op 
vreeselijke wijze in Haarlem en Alkmaar huishield. 
Toen de orde door Hertog Albrecht van Saksen her
steld was, moest de stad eene zware geldboete op
brengen, waardoor zij een gevoeligen knak kreeg. 

In 1504 beproefden de Gelderschen een aanslag op 
de stad, doch zij werden in een zeegevecht door de 
Hollanders verslagen , zoodat zij onverrichter zake moes
ten aftrekken. De Watergeuzen plunderden de stad in 
1571, en deden den pastoor Johan Pipo op onmen-
schelijke wijze ter dood brengen. De stad koos echter 
in het volgende jaar reeds 's Prinsen zijde , en was dus 
een van de eerste, die voor de zaak der vrijheid ge
wonnen werden. In het volgende jaar, toen de steden, 
die zich van Spanje hadden losgemaakt, een vloot in 
zee brachten om Bossu te bestrijden, voerde een in
woner van Monnikendam, Cornelis Dirkz, het opper
bevel. Bossu werd geslagen en gevankelijk binnen 
Hoorn gebracht. In 1574 versloegen de Monniken
dammers de troepen, door het Spaanschgezinde A m -
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sterdam op hen afgezonden. In 1775 en in 1825 had 
de stad veel van overstrooming te lijden. 

Monnikendam is, tusschen zwaar geboomte, zeer 
schilderachtig gelegen, en biedt tal van aardige stads
gezichten ter bewondering aan. Vooral de grachten, 
die men hier en daar vindt, dragen bij tot het be
haaglijk aanzien. Hoewel niet onwelvarend, heeft de 
stad, daar de haven zoo goed als onbruikbaar geworden 
is, toch veel van haar vroeger aanzien verloren. 

De kerk, die aan den westelijken hoek der stad, 
dicht bij de voormalige Nieuwepoort gelegen is, was 
eertijds aan den H . Nicolaas gewijd. In 1412 was zij 
volgens Thirion nog niet voltooid, wat, naar den stijl 
te oordcelen, zeer waarschijnlijk is. De kerk heeft 
drie even hooge schepen, die door slanke ronde pijlers 
van elkander gescheiden worden. Het middenschip 
eindigt in een koornis, die de drie zijden van den 
achthoek als grondvorm heeft. Een kruisschip wordt 
niet aangetroffen, en de zijschepen hebben groote ven
sters , ten deele dichtgemetseld , aan de oostzijde. Een 
toren van aanzienlijke afmetingen, cn door een spits 
gedekt, wordt aan de westzijde gevonden. Aan de 
noordzijde, naast het portaal, is in de X V I I * c eeuw een 
kosterswoning aangebouwd , die een zeer schilderachtig 
gezicht oplevert. De geheele kerk bestaat uit baksteen, 
slechts hier en daar door bergsteen verlevendigd. De 
zuilen tusschen de schepen hebben eenvoudige, laat-
Gothische bladkapiteelen, die echter door de dikke 
witsellaag moeilijk te beoordeelen zijn. De gewelven 
zijn van hout. 

De kerk bevat een eikenhouten koorhek uit de 
X V I e eeuw, dat zeer veel overeenkomst heeft met 
dat van Haarlem. De Gothische- en Renaissancevor-
men zijn in vermenging met elkander toegepast. De 
hoofdstijlen met baldakijns, de omlijsting der paneel en 
en de bekroning schijnen tot eene vroegere periode te 
behooren dan de balusters, het maaswerk en de paneel-
vullingen. Op twee der balusters vindt men de jaar
tallen 1562 en 1563. Verdere bijzonderheden omtrent, 
benevens een afbeelding van dit koorhek, vindt men in 
de eerste aflevering van Dc Bouwmeester van 1885. 

De kerk bevat verder een goeden XVII^-eeuwschen 
predikstoel met doophek en banken, en keurige koperen 
luchters uit denzelfden tijd. Het koor wordt als berg
plaats gebezigd en de vloer is, door het inzakken der 
graven, in slechten toestand. Op een der grafsteenen 
leest men 

D. G. S. H . I. Geweest 
D. I. B. S. W . D . D . Leest, 

hetwelk beteekent: 
Die gky syt Iicb ick geweest, 
Die ick ben sal we» tien die dit leest. 

Voorts vindt men een grafschrift op Samuel Barthol-
dus, in 1599 als leeraar te Monnikendam beroepen , 
benevens een gedenkteeken voor Jan Xieuwenhuyzcn , 
stichter der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 

Zeer merkwaardig is verder de doopvont, in Ro
maansche vormen gehouwen. De overgang van het 
achtkant in het rond, en de ondersteuning van het 
eigenlijke bekken zijn even eenvoudig als effectvol. 
Daar deze doopvont van veel ouder dagteekening moet 
zijn dan de kerk zelf, ligt het vermoeden voor de hand, 
dat zij van elders is aangebracht, misschien wel van 
het klooster op Marken. Een groot stuk is van de 
vont afgebroken. 

Het oude Stadhuis, aan het Noordeinde, is thans 
gesloopt; slechts de toren, voorzien van een open
gewerkte spits met klokkenspel, is nog aanwezig. 
Thans is het Stadhuis gevestigd in een deftig XVIII ' 1 *-
ccuwsch woonhuis; men bewaart daar het ordeteeken 

van het Gulden Vlies, door Bossu tijdens den slag op 
de Zuiderzee gedragen. 

Aan het einde van de straat, waar zich het Stadhuis 
bevindt, ziet men de Noordeinderpoort, een schilder
achtig gebouw. De voormalige wallen zijn thans aan
gename wandelwegen. 

Edam is een uur gaans ten noorden van Monniken
dam gelegen. Het draagt zijn naam naar een watertje , 
dc IJe of Ee gehecten. In 1357 wordt de naam voor 
het eerst in een handvest van hertog Willem van 
Beieren genoemd. In 1403 bezat de plaats reeds het 
stederecht; in 1426 werd Edam door de Kabeljaauw-
schen geplunderd. In 1492 werd de stad, wegens deel
neming aan den opstand van het Kaas- en Broodsvolk , 
tot een zware geldboete veroordeeld 

Den 26 , t < , u Juni 1572 begaf Kdam zich onder het 
gezag van den Prins van Oranje, terwijl Sonoij tot 
bevelhebber der stad werd aangesteld. Ook zij had 
schepen uitgerust, die aan den roemrijken zeestrijd van 
1573 deelnamen. 

Gedurende de X V I I 1 ' ' eeuw is er weinig merkwaar
digs te Edam voorgevallen; slechts wordt gemeld, 
dat daar in 1633 Trijntje Keever geboren is , een vrouw, 
die meer dan 2.50 M . lang was. 

In 1786 werd te Edam een vaderlandsche sociëteit 
opgericht, die in den Eenhoorn vergaderde en ten 
zinspreuk had: 

Dc Deugd en Trouw brengt ons bijeen, 
En strekt tot Nut van 't Algemeen. 

Daar dit genootschap zich in het weekblad Dc Politieke 
Kruijcr niet zeer prinsgezind uitliet, liep het gemeen, 
dat voor het grootste gedeelte uit Oranjeklanten be
stond, den I9'l"' Maart 1787 te hoop, en eischte op 
dreigenden toon, dat het genootschap en het weekblad 
verboden zouden worden. Hoewel het aanvankelijk 
een der burgemeesters gelukte de volkswoede wat te 
doen bedaren , achtte de Vroedschap het toch geraden , 
aan den volkswensch toe te geven. Toch dreigde het 
gepeupel met plundering, die slechts door het uitdeden 
van geschenken voorkomen werd. 

Edam wordt, evenals Monnikendam, door eenige 
kanalen doorsneden, die, in vereeniging met de rijke
lijk aangebrachte beplanting, aan de stad een vriende
lijk aanzien geven. De zeven poorten, die de stad 
voorheen bezat, zijn allen gesloopt en de bolwerken 
in wandelingen herschapen. 

Edam heeft een bloeiende handel , vooral in zuivel-
produkten, en heeft geheel het uiterlijk van een wel
varende plaats. 

De groote kerk, aan den stadswal, bij de voormalige 
Noorderpoort, was vroeger aan den H . Xicolaas gewijd. 
Zij bezat vroeger een rijkbeschildeid gewelf en prachtig 
gekleurde glazen. Drie orgels, gedeeltelijk met zilveren 
pijpen en een koperen koorhek, met lofwerk, bloemen 
en vogels versierd, waren verder in de kerk aanwezig. 
A l deze pracht verdween, toen de bliksem den 24sten 
Februari 1602 in den toren sloeg en het vuur zoowel 
toren als kerk verwoestte. Men besloot echter de kerk 
te herbouwen, cn weldra waren de gelden, hiertoe 
benoodigd, door vrijwillige bijdragen bijeengebracht. 

Het schijnt, dat het muurwerk bij den brand niet 
zeer beschadigd is geworden en dat de herbouw voor
namelijk het houtwerk en de kerkmeubelen betrof. De 
kerk bestaat uit drie evenhooge schepen en een kruis
schip. De koorsluiting is dezelfde als te Monniken
dam. Ook dezelfde wijze van constructie, nl. baksteen 
met spaarzaam gebruik van bergsteen, is gevolgd. De 
gewelven der kerk zijn van hout. De kerk bevat een 
goeden predikstoel uit de X V I I e eeuw en eenige X V I c -
eeuwsche banken, doch haar voornaamste sieraad zijn 
de geschilderde vensters, door verschillende Holland

sche steden geschonken, en wat stijl betreft, veelover-
eenkomst bezittende met de XVIIe-eeuwsche glazen 
uit Gouda. Tot voor korten tijd waren deze glasschil
deringen in zeer slechten toestand; thans worden zij 
echter zoo goed mogelijk weder hersteld. 

De toren van deze kerk is zeer zwaar en door een 
korte spits gedekt. 

Dicht bij den Dam stond de kleine kerk, die tot 
een Bagijnhof behoorde en aan de H . Maagd gewijd 
was. Dit gebouw , dat , zeldzaam genoeg , twee sche
pen naast elkander had, is in 1883 wegens bouwval
ligheid gesloopt moeten worden. Drie zuilen, met de 
daarbij behoorende bogen, van deze kerk afkomstig, 
zijn thans achter het Rijks-museum te Amsterdam 
opgesteld. Ter plaatste van de kerk staat thans eene 
school, doch de toren bleef behouden. Hij is zeer 
slank, en bestaat uit een onderbouw van baksteen, 
met maaswerken versierd, waarin de galmgaten zijn 
aangebracht. Deze onderbouw eindigt in een rondboog
fries, met daarbovengeplaatste balustrade; de houten 
spits is opengewerkt en bevat een klokkenspel. Ook 
hier zijn laat-Gothische vormen toegepast, eenigszins 
op de wijze van den toren der Bakenesserkerk te Haar
lem. Het geheel eindigt in een tulpvorm. 

Hier en daar bevat de stad nog aardige fragmenten 
van XVII J '-eeuwsche gevels; zoo vindt men aan den 
Dam nog een zeer goed bewaard exemplaar. Een der 
merkwaardigheden van Edam moet ook zijn de leuning 
op de Damsluis, die, naar men w i l , nooit roest. 

Het Stadhuis te Edam stond vroeger op de Voor
haven, doch dit werd in 1737 afgebroken en in 1739-
het tegenwoordige , aan den Dam , gebouwd. Het is 
een deftig gebouw in barokstijl, en bevat eenige fraai 
gedecoreerde vertrekken en eenige niet onbelangrijke 
schilderijen. 

Ofschoon in Dc Opmerker van 1 September 1883 
reeds eenige bijzonderheden omtrent Monnikendam en 
Edam voorkwamen , van afbeeldingen vergezeld, meen
den wij toch, dat een herinnering niet onwelkom zou 
wezen. Moge deze excursie , even als de vorige, door 
goed weder begunstigd worden! 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
865 s , e genwtc, tevens buitengewone Vergadering, 

gehouden 18 Augustus 1886. 
Na opening der vergadering en lezing der notulen , 

worden de ingekomen en verzonden stukken medege
deeld, waarna het buitenlid, de heer K . Barendregt, 
tot gewoon lid aangenomen en het gewone l i d , de 
heer H . Crouwel Jr. , geïnstalleerd wordt. 

De Voorzitter brengt de voorstellen tot wetswijziging 
van de artikelen, betrekking hebbende op de schetsa-
vonden en schetstochten, ter tafel en deze worden, 
behoudens kleine wijzigingen, en bloc aangenomen, 
waarna mededeelingen worden gedaan omtrent de 
excursie op Zondag a. s. 

Nadat de heer G. J . van der Mark te Wassenaar 
als buitenlid is aangenomen, wordt overgegaan tot het 
bezichtigen van eene schoone collectie photographieën 
van merkwaardigheden in Egypte, Alexandrië, Cairo, 
Venetië enz., afgestaan door den heer J . A . van Voort-
huyzen, wien door den Voorzitter de dank der Ver
gadering gebracht wordt. 

(A. et A . ) N O G E E N P A A R W O O R D E N 
OVER I)K 

G E S C H I E D E N I S D E R T U I N A R C H I T E C T U U R 
DOOR L E O N A R D A . S P R I N G E R . 

(Venwlg van pag. 265.) 
Na den val van het Westersch-Romeinsche keizer

rijk (476 jaar na Christus) werd de liefhebberij voor 

tuinen in 't Byzantijnsche Rijk nog eenigen tijd met 
Oosterschen luister volgehouden. In westelijk Europa 
vindt men eerst onder de Mooren in Spanje weder de 
herleving van de kunst op tuinbouwgebied, want hoe
wel de Christelijke kloosters veel bijgedragen hebben 
tot de instandhouding en voortgang van den tuinbouw 
in 'talgemeen, had deze volstrekt geen kunstwaarde; 
als voorlooper der botanische tuinen is zij belangrijk. 
Eerst bij de Renaissance komt de tuinarchitectuur in 
het ware licht cn met verwondering zag ik dan ook, 
dat de heer B. slechts een klein aantal regels aan dit 
deel der tuinaanlegkunst wijdt. Een uitstekend werk 
over deze tuinen verscheen in 't vorige jaar van 
Tückermann: Die Gatten der Italicnischcn Renaissance-
Zcit. 

Tückermann verdeelt ze in 6 perioden namelijk: 
de I". tot 1500, waarbij het botanische element de 

voorrang had, doordat men door handel en zeevaart 
bekend was geworden met planten uit andere wereld-
deelen. 

de 2''. van 1500—15 50. Hettijdvak, dat de architec
tuur den boventoon had en de tuinbouw afhankelijk was. 

de 3 . 1550—1600. Hettijdvak, waarin tuin en park 
een hooger standpunt bereiken en een harmonisch ge
heel vormen met de zusterkunsten. 

de 4C. 1600—1650 ongeveer. Dit tijdvak valt nagenoeg 
tezamen met den bloei van de Barok-i enaissance, toen 
men in de tuinbouwkunst in overdrijvingen verviel, die 
van toen af bleven bestaan en waarvan men bij de be
staande tuinen nog voorbeelden kan aanwijzen. 

de 5' begint in 't midden van de 17* eeuw, waarbij 
de Italiaansche kunst samensmelt met de Fransche en 

de 6 e , het tijdvak van 1700—1780, toen men weder 
de barokke aanhangsels verwierp, de tuinen zuiverde 
van de kinderachtige zaken der \j< eeuw en terug
kwam tot een edeler kunst. 

Het eerste tijdvak was van weinig belang; alleen 
dient vermeldt te worden , dat in dit tijdvak ook de 
wildbanen in gebruik raken, zoo ook de labyrinthen 
of doolhoven. 

Even vóór zijn dood (1490) liet Lorenzo di Medici 
de villa bouwen, waaraan hij een academie verbond, 
die door Michel Angelo Buenorotti druk bezocht werd. 
Voor de kunst waren de tuinen toen nog van geen 
groot gewicht. 

Meerendeels is de bodem van Italië sterk golvend, 
en de meeste streken, die men uitzocht voorden bouw 
van een vil la, waren bergstreken. Dit bracht voor 
den bouw eigenaardige bezwaren mede en men was 
gedwongen terrassen te bouwen, ten einde de beweging 
over het terrein te vergemakkelijken. Deze terrassen 
verkregen eene weelderige versiering, waardoor zij vaak 
belangrijker waren dan de villa's zelve. 

Beeldhouwwerken, fonteinen, grotten, alles met den 
grootsten luister, vormden een schoon contrast met het 
donkere groen van cypressen- en kastanjeboomen. Het 
tuinbouwgedeelte was eenvoudig, maar juist die een
voud moet hier beter voldaan hebben dan de wispel
turige zaken, die er later aan toegevoegd zijn. 

De meest bekende villa's uit dit tijdperk zijn: 
Terrassen van Bramante in 't Vatikaan met degiardino 

della pigna. De kunstwerken hiervan bestaan nog, o. a. 
Vi l la Madama, aan den voet van den berg Mario 

(1518), Palazzo Doria in Genua, door den architect 
Montorsoli (1529), Vi l la Farnesina, door den architect 
Baldassare Peruzzi (1509), en zoovele anderen. 

In het derde tijdvak werd aan den tuin zelf meer 
plaats gelaten, zonder dat evenwel de zoo schoone als 
noodzakelijke terrassen verwaarloosd werden, terwijl 
ook de waterwerken, als watervallen, fonteinen enz., 
meer uitbreiding verkregen. 
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Een der belangrijkste uit dien tijd is de Villa d' Este, 
in het jaar 1549 aangevangen, die evenals de Villa 
Pia bij Rome (1560) gemaakt is volgens het ontwerp 
van Pirro Ligorio uit Napels ('). De Villa d' Este, 
die nog heden voor iedereen te zien is, zou alleen 
een boekdeel eischen, om haar in al hare onderdeden 
te beschrijven. Eene andere oude villa-tuin, welke 
nog in zijn oorspronkelijken vorm is , is die der Villa 
Giusti bij Verona. 

Niet minder belangrijk waren Villa Negroni, Villa 
Baborini, Villa Sacchetto, Villa Aldobrandini, Villa 
Monte Dragone, Giardini Boboli, Villa Franzoni, Villa 
Medicis, Villa Mattei enz. 

Hoewel streng architectonisch, is de verdeeling van 
den tuin in dit tijdvak volstrekt niet aan eenen of an
deren regel gebonden, doch geheel afhankelijk van de 
ligging van het terrein en van de plaatsen, welke door 
de andere kunstwerken ingenomen werden. 

Men vindt in sommigen het terrein in kleine vier
kante stukken gelijkmatig verdeeld, andere weer in 
grootere gazons. Slechts bij eene enkele is een laby
rinth, b.v. bij de Villa d'Kste. In het laatste gedeelte 
van dit tijdvak ziet men reeds een eigenaardigen over
gang, nl. men begon hooge groene heggen te maken 
als achtergrond voor beeldhouwwerken. Dit trof men 
aan b.v. in de Giardini Boboli en villa Aldobrandini. 

Een voorbeeld, op welke wijze een tuin der Italiaan-
sche Renaissance uit 't laatst der 16e eeuw versierd was, 
vinden wij te Parijs in de Fontaine de Medicis, in de 
tuinen van de Luxembourg. Deze is op last van Maria 
de Medicis gebouwd, tegelijkertijd met het paleis, 
dat in 1615 gereed was. Men zegt, dat aan Salomon 
de Brosse opgedragen was het paleis en den tuin ge
heel en al in te richten als de Giardini Boboli, doch 
door de vlakke ligging van het terrein was een ge
trouwe kopie niet mogelijk. 

Het 4e tijdvak kenmerkt zich voornamelijk door de 
vele landelijke motieven, die aan de tuinen toege
voegd werden. Weiden en allée's, doch ook andere 
mindere esthetische zaken, werden aan de tuinen toe
gevoegd , zooals de kinderachtige waterwerken met be
weegbare figuren, die nog langen tijd het burgerrecht 
behielden, figuren uit buxus gesneden enz. Toch vindt 
men uit dit tijdperk schoone voorbeelden als de villa's 
Borghese en Pamphili Doria. 

De meest karakteristieke tuin is die, welke door 
Vitaliano Borromeo aangelegd is op Isola Bella, en 
eenigermate aan de hangende tuinen van Babyion 
doet denken. Hij bestaat uit 10 op elkander volgende 
terrassen, pyramidaalvormig oploopend tot op 40 M. 
boven den waterspiegel van het omringende Lago Mag-
giore 

Intusschen is Le Nótre in Frankrijk op den voor
grond getreden en zijn invloed begint zich ook in Italië 
te doen gelden. 

Dit geeft aanleiding tot het 5e tijdvak. Le Nötre 
zelf wordt naar Italië geroepen en legt de Villa Ludovici 
aan, en nu volgt de eene na de andere. Oude villa's 
krijgen het cachet van Le Nötre, en zoo zij al niet 
geheel veranderd werden, worden sommige onderdee-
len ervoor ingericht. Toch bleef de Italiaansche stijl 
zijn eigenaardig karakter behouden, wat grootendeels 
te danken is aan het bergachtige der meest gezochte 
landstreken, maar zooals reeds gezegd is, sterk onder 
den invloed der wanstaltige figuren, uit buxus, die na 
Le Nötre opnieuw in de mode kwamen. 

Dc Italiaansche geest scheen niet spoedig geschikt 

(') Sommige schrijvers beweren, dat de tuinen der Italiaansche Re
naissance niet door den bouwmeester van de v i l la , maar door een 
ingenieur voor waterwerken waren aangelegd. Zie G. Meijer, Lchrhtch 
der schonen Gartenkumt. 

te zijn de nieuwe tuinbouwkunst uit de laatste helft der 
18e eeuw aan te nemen. Toen in Engeland reeds met 
het oude gebroken was, werden in Italië weder in oud-
Italiaansche Renaissance en Rococo, prachtige en be
roemd geworden villa's gebouwd, waaronder Villa A l -
bani, bij Rome, en Caserta, bij Napels. 

Doch ook de wansmakelijke misgeboorte, de Anglo-
Chineesche stijl, in den aanvang der 19e eeuw in de 
wereld gekomen, vond er voedsel en bracht die on
mogelijke samenhang van de meest tegenstrijdige zaken 
mede, die wij nog hedentendage kunnen zien in het 
park der Villa Pallavicini di Pegli bij Genua, doch 
zij zal zeker wel ertoe hebben bijgedragen, dat de Re
naissance in Italië opnieuw herleefde, waardoor het 6e 
tijdvak ontstond, waarvan in Italië zulke schoone voor
beelden zijn aan te wijzen, bv. de Villa Giulia bij 
Bellegio. 

Doch voor ik deze mededeeling sluit, zij nog even 
opgemerkt, dat het ontstaan der Renaissance-tuinen 
voornamelijk te danken was aan het vinden der bouw
vallen der oude keizerlijke villa's en de geschriften van 

! Plinius en anderen. 
De Villa d'Este verrijst op de puinhoopen van Villa 

Hadriana , de Villa Aldobrandini op die van de Villa 
van Lucullus, Villa Pamphili Doria of ook Belrespiro 
genoemd , neemt de plaats in der ruïne van de villa des 
keizers Galba en zoo meer. 

Bij den bouw der Villa d'Este vond men tal van 
beeldhouwwerken uit de Villa Hadriani; zij weiden zorg
vuldig bewaard cn als tuinversiering gebezigd, en van 
toen af werden beelden, vazen, enz. onmisbare sie
raden voor eiken tuin. Deze, de machtige waterwer
ken, en de grootste bouwwerken zijn de voorbeelden 
geweest, die Le Nötre hebben geïnspireerd, en hoe
wel het niet zeker is , dat Le Nötre vóór 1676 Italië 
bezocht, heeft hij ongetwijfeld, door welk middel dan 
ook, de kunstgewrochten bestudeerd. Wij hebben nu 
gezien in hoeverre de bewering van den heer Br. door
gaat , dat aan de plantenversiering weinig ruimte wordt 
afgestaan. Bij de oud-Italiaansche kunst liet men de 
omringende boomen den natuurlijken vorm; eerst door 
den invloed van de Fransche Renaissance uit den Ba-
roktijd en van Le Nótre zien wij ook hier de boomen 
verknoeien. 

Bij de Fransche tuinen, zooals de heer Br. die be
spreekt , moet ik nog voegen dat Claude Mollet, voor
namelijk onder den invloed van den architect De Perac 
zijn broderie's ontworjien heeft. Geheel nieuw waren 
zij niet, daar reeds vroeger de bedden der Fransche 
tuinen reeds dermate versierd waren, dat zij de eerste
lingen moeten genoemd worden. Volgen wij slechts 
zijn eigen woorden. „Le temps passé, üy a environ 
quarante 011 cinquante mis qtt'il ne faisoit que des petits 
compartiments dans cliacun quatré a'nn jardin de 
diverscs sortes de desseins qui se reprisentent encore a 
présent au livrc de la maison rustique." Verder zegt 
hij wel, dat sedert hij onderricht kreeg van De Perac, 
die zelf de teekeningen der verschillende deelen maakte, 
er eene betere richting kwam en de eigenlijke bro
derie's geboren werden. Doch vergelijkt men de vroegere 
bij die van Claude Mollet's eersten tijd, dan vinden 
wij er veel overeenkomst in, wat de hoofdverdeeling 
aangaat; alleen de fijnere deelen zijn van hem afkomstig. 

Wat Le Nótre aangaat, zal niemand twijfelen aan zijn 
grootsche opvattingen, die alleen met goed gevolg uit 
te voeren waren in een park als dat te Versailles en 
met een beurs, als van Lodewijk XIV. Elders toege
past, werden het wangedrochten. 

Hoewel de heer Br. zegt, dat Le Nótre van 't idee 
uitging de natuur niet te veel aan de kunst op te offe
ren en geene plaats met muren te omringen, geloof 
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ik, dat verschillende parken wel degelijk met muren 
omringd werden ; in tegenstelling met de oude Fransche 
Renaissance maakte Le Nótre uitzichten, waardoor 
men over den tuin of het park in 't vrije veld of op 
aangrenzende bosschen zag, doch overigens werd in 
het park of den tuin alles aan de kunst onderworpen; 1 

van overlading zijn zij echter niet vrij te pleiten. Le 
Nótre zelf heeft geen enkel boek nagelaten, doch een 
zijner beste leerlingen, d'Argenville, daarentegen een 
der volledigste, en daarin vind ik denzelfden regel 
doch korter. Leest men evenwel verder, dan vindt 
men , dat hij om der hostbaarhcidw'Ale die verschillende 
kunstwerken afraadt. Doch geheel buitensluiten doet 
hij ze niet; in plaats van figuren uit steen, werden ze 
door hem en zijné navolgers uit buxus en andere 
boomen gemaakt en niemand zal ontkennen, dat hier
door de natuur geheel onder den druk der kunst 
geplaatst werd. Natuur is in geen enkel werk van 
Le Nótre of de zijnen te vinden. 

't Is zeer moeilijk eene juiste beschrijving te geven van 
het type der tuinen van Le Nótre en toch gelijken allen 
op elkander; daarentegen zijn de onderdeden gemak
kelijk na te gaan. Daar de heer Br. er eenigen geeft, 
zij het mij vergund ook hieraan iets toe te voegen. 

De heer Br. zegt, „De bloemtuin, die als borduur
werk aangelegd was, werd met ster laag hout beplant." 
Ik moet hiertegen opkomen. 

De broderie's of borduurwerken werden in hoofdzaak 
vervaardigd uit zeer lage buxus; dikwijls waren de 
hoofdornementen ook van gras, madelieven of andere 
laag blijvende planten, welke in de meeste gevallen nog 
door een rand van lage buxus afgescheiden waren van 
den ondergrond, die meestal uit kleine steentjes bestond. 
De ondergeschikte ornementen cn ook randen werden 
van kleurige steentjes gelegd, ook wel houtskool en 
stukjes gekleurd glas; zoo ook een glasachtig materiaal 
uit de ijzergieterijen (machifer) en dergelijken. Rood, 
blauw, zwart en geel waren de meest gebruikte 
kleuren, die in vakboeken door eigenaardige arceering 
op de teekeningen zijn aangegeven. De ornementen 
hadden allen een afzonderlijken naam, doch om die 
allen op te noemen zou te omslachtig worden. Het 
geheel werd meestal door een rabat omgeven, om er 
bloemen op te planten en ook van afstand tot afstand 
versierd met taxus, buxus , en andere groenblijvende 
boompjes , in allerhande vormen. Laag houtgewas 
werd nooit gebruikt. 

De perken met afdeelingen waren als de eersten, 
doch strikt symmetrisch; ook hier, zoo min als bij de 
eersten , werd laag of dicht hout gebruikt. Zou schrij
ver zich soms ook vergist hebben met het woord buis, 
dat de Fransche naam van buxus (palm) is, en daarvoor 
bois gelezen en dit in hout vertaald hebben? 

Het verdeelde parterre bestond uit een aantal bloem-
rabatten, welke met elkander meestal ook een or
nement vormden. Het zijn de bloembedden, zooals 
zij gemaakt werden reeds vóór Claude Mollet; zij zijn 
niet uit Italië afkomstig maar wel degelijk van Fran-
schen oorsprong. 

Ook als Schr. verder over de grasperken schrijft, ge
loof ik, dat hij daarmede bedoelt de Boulingiins der 
Franschen, de droge kommen onzer voorvaderen. 
Wanneer men spreekt over de grasperken, zou men die 
licht verwarren met de Engelsche parterres, die ook 
uitsluitend uit gras bestonden. De hier bedoelden waren 
steeds verdiept, dat is, het grondvlak lag één of meer 
voeten beneden het omringende pad of over 't alge
meen den begane-grond. 

De kanten werden zachtglooiend gemaakt, terwijl de 
bodem 't zij enkel gras, 't zij versierd met een fon
tein in 't midden, met een parterre a compartiment of 

a broderie. In enkele gevallen was aan een der smalle 
zijden van eenen parallellogramvormig boulingrin een 
bassin met fonteinen aangebracht, dat alsdan den naam 
van buffet droeg. 

Zoo voortgaande zou nog veel aan het stuk toege
voegd kunnen worden, wat betreft den vorm van 
pallisaden en verdere soorten van heggen enz. Doch 
onder de kabinetten mogen vooral niet vergeten worden 
de zoogenaamde kloosters. Men bootste daarmede 
de binnenhoven der gewone kloosters na. De open 
ruimte in een boschje werd verondersteld te zijn het 
binnenhof, terwijl de kloostergaanderijen en kolon-
nades nagebootst werden door berceau's van latwerk 
of gesnoeide boomen. Zelfs werden kolommen met 
basement en kapiteel voorgesteld door aldus gesnoeide 
en verknoeide haagbeuk of haagiep. Het middendeel 
was versierd óf met een fontein , óf een beeld of vaas. 

( Wordt vervolgd.) 

N.B. 

bladz. 

vol-In het eerste deel van dit opstel, zijn dc 
gende zinstorende fouten ingeslopen: 

o. staat Tehuante-263 , 2'1'' kol , l i 1 ' regel v 
pek , lees: Tzatzitepec. 

264, l s t e kol., 4d« regel v. b. staat: Lioe To-
cheoe, lees: lioe Tsclteoe. 

„ l s , e kol., 3 l 5 , e regel v. b. staat: Meger, 
lees: Meijer. 

„ 2ie kol., 3 l c regel v. b. staat: Alabastion, 
lees Alabastron. 

265, het citaat uit Plinius moet luiden: Ante 
porticum xystus concicus in plurimas spe
cies , distinctusque buxo; demissus inde 
pronusque pulvinus, cui bestiarum effigies 
inviecm adversas buxus inscripsit. 
P t c kol., 22"x' regel v. o. staat: Sauran-
tium lees Laurantium. 

(A. et A.) INGEZONDEN. 
Geachte Redactie, 

Het betoog van den heer Y , als antwoord op mijn 
stukje van 4 dezer, heeft mij nog niet kunnen over
tuigen , dat ik ongelijk had, toen ik beweerde, dat de 
zorgen van het Rijk te ver gaan, wanneer dit tracht, 
waar het kan, particuliere door Rijks-bouwmeesters te 
doen vervangen. 

Met groote behendigheid laat de heer Y. de hoofd-
quaestie zoo goed als onaangeroerd, om daarentegen 
in den breede over den lof der heeren Cuypers en 
Hoeufft als de mannen, die het Utrechtsche en Haagsche 
project zullen maken, uit te weiden, en ten slotte ook 
nog voor Victor de Stuers de loftrompet te steken. 

Waarom de „vele en prachtige gebouwen", door 
den heer Cuypers gebouwd, ja zelfs zijn doctorshoed 
hem het recht geven mannen als Gugel en Vermeys 
te verdringen, zal zelfs de meest aandachtige lezer niet 
begrijpen. Waarom het ongunstig oordeel van de 
Haagsche Jury aanleiding moet geven, dat juist Jhr. 
Hoeufft, met voorbijgang van alle anderen, een plan 
voor de Tent gaat maken, zal ook aan niemand dui
delijk zijn. Of moet men wellicht tusschen de regels 
lezen ? 

De minder vleiende woorden aan het adres van hen, 
die het drijven van Victor de Stuers met leedwezen 
zien, en die het Rijks-museum en het Centraal-station 
zonderlinge anachronismen vinden , hadden gerust ach
terwege kunnen blijven, nu tal van binnen- en buiten
landsche critici van naam een afkeurend oordeel over 
deze gebouwen hebben uitgesproken. 

De mannen van den officiëelen bouwstijl vragen wel 
steeds waardeering voor hun streven, doch, eenzijdig 
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als zij zijn, denken zij er nimmer aan, ook de kunst
richting van anderen te waardeeren. 

Het optreden van Jhr. de Stuers is indertijd in vele 
opzichten verblijdend geweest; hij heeft weer liefde 
gewekt voor de monumenten van het grijs verleden. 
Sedert hij echter, met behulp van een paar geest
verwanten , poogt iedere vrije uiting der Nederlandsche 
bouwkunst in de geboorte tc smoren, wordt zijn 
streven, hoe goed misschien ook gemeend, verderflijk. 

Utrecht, 17 Augustus 1886. 
Uw dv. 

X. 

(A. et A.) Aan de Redactie van „De Opmerker". 

In het Handelsblad van 17 dezer meent een inzender, 
dat er verwarring heerscht in de denkbeelden aangaande 
den toestand van het Centraal-station te Amsterdam. 
Volgens hem staan de grondboringen alleen in betrek
king tot het onderzoek betreffende de fundeering der 
overkapping. Hoe deze inzender aan die wetenschap 
komt, blijkt echter niet. Is hij van officiëele zijdein-
gelicht of wellicht zelf een officieel persoon, waarom 
noemt hij dan zijn bron of zijn naam niet? 

Het is zeker zeer gemakkelijk het publiek met rust 
te laten. Er dient echter licht omtrent de geheele 
Stationseiland-zaak verspreid te worden. Hoe ook de 
toestand zij, gunstig of ongunstig, de talrijke reizigers 
die dagelijks over het stationsterrein vervoerd worden, 
hebben recht op het ontvangen van inlichtingen. Zijn 
er fouten begaan, men aarzele niet, ze te erkennen; 
dwalen is menschelijk. 

De verzekering van den inzender, dat de twee 
doorgangen of viaducten geen het minste gevaar ople
veren voor het overtrekken der treinen, zou zeker 
waarde hebben, indien die van officiëele zijde, en met 
bewijzen gestaafd, werd gegeven. De Regeering blijft 
echter zwijgen, en zoolang zij dit doet, blijft onzeker
heid en ongerustheid bestaan. 

Het is daarom m. i. de plicht van het Departement 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid om, op welke 
wijze dan ook, het publiek met den waren stand van 
zaken in kennis te stellen. Er zijn dan hiertelande 
nog bekwame technici genoeg, om te kunnen oordec-
len, of de toestand gevaar oplevert of niet. 

Hoogachtend 
V. D. R. 

D E T E N T IN H E T BOSCH. 
Helaas — schrijft men ons uit de residentie — , is 

de hoop verijdeld de tegenwoordige tent in 't Bosch 
vervangen te zien door eene doelmatige en ruime lo
kaliteit, geschikt om bij min gunstig weder het vaak 
zeer talrijke gezelschap een onderkomen te bezorgen. 

Na de bekroning toch van het plan van den heer 
Pfeiffer, schijnt de Hooge Regeering bezwaren gemaakt 
te hebben; althans de oppervlakte grond, voor ver
grooting van het terrein benoodigd, is niet afgestaan. 

Vraagt men nu óf en in hoeverre het de bedoeling 
kan zijn den bouw van de nieuwe tent aan een Rijks
bouwmeester op te dragen, dan kunnen we ons niet 
denken dat dit het geval kan zijn. Dergelijk werk 
behoort aan particuliere krachten te worden overgelaten; 
immers hij, die een rijks- of gemeentebetrekking be
kleedt, zal bezwaarlijk tijd kunnen vinden een zóó 
omvangrijk werk in betrekkelijk korten tijd te ontwerpen 
en uit te werken. 

Nu men een jury benoemde, bestaande uit mannen 
van erkende bekwaamheid, en deze haar oordeel heeft 
uitgesproken , gaat het niet aan allerlei bezwaren aan te 
voeren en deze zóóver en zóó krachtig uit te meten, 
dat de uitvoering verijdeld wordt. 

Uit de bekroning blijkt, dat men vooral gelet heeft 
op een goed plan, hetgeen dan ook hierterplaatse 
hoofdzaak is. In dat opzicht verdient ongetwijfeld het 
ontwerp-Pfeiffer de voorkeur. 

De wending, die de zaak genomen heeft, wordt 
door ons betreurd, in de eerste plaats ter wille van 
den heer Pfeiffer, wien de gelegenheid ontnomen wordt 
zijne denkbeelden te verwezenlijken, ook voor de be
zoekers van de zomerconcerten, die nu vooreerst geen 
kans hebben een grooter gebouw te verkrijgen, en 
eindelijk voor de bouwkundigen in 't algemeen, die 
zich tijd en moeite geven om prijsvragen te beantwoor
den en recht hebben, dat het bekroonde ontwerp wordt 
uitgevoerd. Zijn er werkelijk bezwaren, dan moet daar
aan publiciteit gegeven worden. 

VERKOOP V A N BOUWTERREINEN. 

Het Domeinbestuur bracht deze week een blok bouw
terrein , gelegen aan het St.-Geertruidaplein te Bergen-
op-Zoom in veiling en wel in vier kavels van de on
derstaande grootten, die de daarbij vermelde prijzen op
brachten : 

kavel 1 ad 14 A. 28 cA. ƒ 2 5 2 5 
2 „ 11 ., 87 „ „2475 

3 9 73 „ ., II75 
» 4 ». ' i 21 „ „2200 

overeenkomende met een gemiddelden prijs van / 1 . 7 8 
per centiare. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
' S - H A O E . liij beschikking van den Minister van Waterstaat 

is met ingang van ) October a. s.: 
de hoofdingenieur J. van der Toorn, te 's-Hage. eervol ont

heven van het beheer over het iste rivierdistrict en belast 
met den dienst in het iste en 2de district (Groningen en 
Friesland) ter standplaats Leeuwarden; 

de hoofdingenieur G. van Diesen, te 's-Hage, belast met 
het beheer der groote rivieren, met uitzondering van de werken 
van den waterweg van Rotterdam naarzee; de ingenieur Lee 
mans te Rotterdam belast met den dienst in het 6de rivier
arrondissement, waartoe behooren de werken tot verbetering 
van den waterweg langs Rotterdam naar zee. 

— Men schrijft aan de -V. A'. Ct.: 
I Het raadslid G. A. Oudijk, te Gouda, heeft onlangs met 
, een paar collega's voorgesteld om de botermarkt onder het Raad-
; huis van Gouda «in te richten" tot bureau's voor de secretarie. 
; Wat die «inrichting" bedoelt? Niets minder dan het sloopen 

van de prachtige benedenverdieping van het raadhuis met hare 
driedubbele kunstige Gothische gewelven, gesteund door eene 

• tweevoudige rij pilaren ! 
1 Zoodanige «inrichting" zou niet slechts voor het behoud 
I van het raadhuis zelf hoogst nadeelig zijn, doch tevens een 

wandalisme van de ergste soort wezen. Het was wel der moeite 
! waard het Raadhuis van Gouda met groote kosten te restau-
! reeren. om daaruit een jaar later eene gewelfde monumen-
j teele markt weg te breken. die in Nederland eenig in haar soort 
1 is en terecht bewondering «rekt. 

NIJMEGEN. In de afgeloopen week werd feest gevierd bij de 
aanbieding van het huldeblijk aan de drie wakkere mannen, 
die als Raadscommissie het grootsche werk van de uitbreiding 
der stad hebben voorbereid en ten uitvoer gelegd. Zoo ooit, 
dan paste hier een blijk van sympathie aan den wethouder 
Mr. W. Krancken en de raadsleden H . L. Terwindt en J . H . 
Graadt van Roggen, aan wier beleid de gemeente zoo veel te 
danken heeft; al kunnen zij bij het neerleggen van het man
daat, hun door den Raad gegeven, met voldoening op den 
arbeid terugzien, mag en kan een huldeblijk hun niet onver
schillig zijn. Daartoe is eene monumentale brug over den Voer-
weg gebouwd en de opschriften op de bekroning van de gesmeed 
ijzen barrière geven het doel van den bouw duidelijk aan. 
Het eene opschrift luidt: De gemeente Nijmegen stichtte dese 
brug als huldeblijk aan dc leden der Commissie vuil den uit
leg der stad; daaronder zijn op langwerpig vierkante velden 
de namen vermeld der drie heeren, die dc Commissie uitmaak
ten. Het andere opschrift is het volgende; 

Uitleg der stad, begonnen 1 S 7 9 , voltooid 1 8 8 6 . 
Anno Domini. — Eendracht maakt macht — MDCCCLX.XXVI. 

De brug werd gebouwd naar het ontwerp van den ingenieur
architect J. J. Weve en is een sieraad voor de stad. Ook de 
uitvoering mag geroemd worden. 
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A M S T E R O A M Wij ontleenen het onder
staande aan de Nederlandsche Spectator! 

«Over het rijksmuseum te Amsterdam 
schrijft (in de Art van 1 Aug.) de heer 
Emilie Michel, wiens uitstekende werk 
over Rembrandt wij voor cenigen tijd 
bespraken. Hij had. zegt hij, zoo streng 
over dat museum hooren oordeelen, dat 
hij aan eenige overdrijving dacht. Nu 
geeft hij zelf zijn oordeel. Uit de verte had 
hij er een vrij goeden indruk van ontvan
gen, zooals het daar staat, omringd van 
groen en geheel vrij. Hij gevoelde zich 
aanvankelijk gestemd voor deze tentative 
de restanratioit etttn style soi-disant na-
tonial. Ongelukkig houdt die goede in
druk geen stand; hoe nader men komt. 
hoe meer de aanmerkingen zich in menigte 
opdringen. Niets in dit gebouw doet zijne 
bestemming bevroeden. Is het een stad
huis, een klooster of een gesticht van 
weldadigheid? De twijfel is hem des te 
gerechtvaardigder, daar het nieuwe sta
tionsgebouw een gelijksoortig karakter 
draagt en evenmin zijne bestemming ver
raadt. Ouant aux deux grands corps dc 
Itgis dont Ia masse centrale est Jlanquée 
et aux pavilions, il faut reconnaitre que 
l'are/iileetc 11e s'csl pas mis en frats d'ima
gination. Ces trois étages présentent un 
'ensemble(tuneconception par trap élémen
taire ct monotone. A l de kennis en onder
vinding, waar andere musea gelegenheid 
toe boden, schijnen den architect vreemd 
te zijn gebleven. Hij schijnt d tont prix 
de aandacht alleen voor zijn gebouw te 
hebben gezocht zonder zich om de eischen 
van het inwendige te bekommeren. Van 
binnen geen zweem van stelselmatige rang
schikking. De voorhal met haar bonte 
glazen, waarin een slecht beeld van Rem
brandt voorkomt: de tweede doorgang met 
zijn bonte gordijnen en te kleine zijkabi
netten; de nadeeligc werking van het licht 
in de eerezaal; de kolommen met vergulde 
poppen, plus que médiocres, de toestand 
van Rembrandts Schutters. cè fiairvre 
tableau qui ue laisse plus ricn soupfonner 
de ses transparenees mystéricuses ct velou-
tées; — in dit alles l'errcur est compléte. 
De weinige methode en de schikking van 
het overige, de nabijheid der nieuwe schil
derijen , met zooveel kaf onder het koren, 
worden door hem afgekeurd. Verder wijt 
hij eenige juiste beschouwingen over be
langrijke aanwinsten en den rijken schat 
van schutter- en regentenstukken. dat 
eigenaardige onderdeel der Hollandsche 
kunst." 

— De Middclbnigsche Courant ver
meldt, dat bij het restaureeren der kerk te 
Oostkapelle, onder een laag kalk en witte 
verf, een geschilderd wapenbord is ge
vonden. Een staande leeuw met schuin 
staand wapenschild werden ontbloot, waar
aan men kon bemerken, dat de uitvoering 
zeer net moet wezen. Om het geheel niet 
te veel te schenden staakte men het ont 
blooten. Voor oudheidkundigen heeft deze 
ontdekking misschien eenige waaide. 

AMSTERDAM. Voor den wedstrijd van 
verwarmings- en verlichtingstoestellen. uit
geschreven door het Nederlandsch Han-
delsmuscum, zijn door de deelnemers tot 
Juryleden gekozen de heeren: J. J. Elsen-
burg Az. fabrikant; I. Gosschalk, archi
tect; G. vanHeerde, fabrikant; H. J. Gel-
lijnssen , ingenieur en Martin Kalft'. Secre
taris der Redactie van het Algemeen Han
delsblad, allen alhier. 

GOUDA . De heer T. J. Koobs, hoofd
opzichter bij de Nederlandsche Rhijnspoor-
weg-maatschappij, heeft deze week onder 
vele blijken van belangstelling den dag 
herdacht, waarop hij vóór 2 5 jaren in dienst 
van genoemde Maatschappij trad. 

E I . B U R G . De gasfabriek alhier zal met 
1 Sept. in handen der Gemeente overgaan 
en de prijs van het gas van 1 6 op 12 cent 
dc M 3 gebracht worden. 

F K A N 'F . K F . R . Voor de herstelling van het 
raadhuis is een Rijksubsidie van f 3000 
verleend. De begrooting der kosten van 
dit werk bedraagt / 6500. 

— Aflevering 8 van Dc Natuur (uitgave 
van J. G. liroese te Utrecht) bevat: 

Merkwaardigheden in Amerika. Naar 
brieven van A. Tissandier (met tig.). — 
Iets over luchtverversching en verlichting 
van woningen (met fig.). — Het noordscb 
diluvium (met fig.). — Nog iets over het 
natuurlijke gas te Pittsburg (met fig.). — 
Natuur- en werktuigkundig allerlei: Een 
doelmatige lampekap. De dipiograaf van 
Levesque. De bederfwerende ketel van 
Schribaux. De posometrische druppeltcl-
ler van Jannin. Eigenaardige voorstelling 
van een vulkaan. De zelfregistreerende 
zonlichtmcter van Jordan. Een draaimo
len met zeilen (met fig.). — Onze voeding. — 
Sterrenkundige opgaven. — Corresponden
tie. — Antwoorden. — Vragenbus. 

B E N O E M I N G E N . 
De Minister van Waterstaat heeft tot 

tijdelijk opzichter bij de werken voor de 
verlegging van den Maasmond, op eene 
maandelijksche belooning van ƒ 1 3 3 , be
noemd den heer M . Muller, thans buiten
gewoon opzichter bij de werken van het 
kanaal van Terneuzcn te Sas van Gent. 

CORRESPONDENTIE. 
Den Heere Br. te A. Uw brief in een 

volgend nommer. 

ADVERTENTIEN. 

Aanbesteding. 
11ET BESTUUR «Ier Coöperatieve Win-

kelvereeniging van het district '» Grarenhage 
iler Vereeniging EIGEN HULP is voornemens 
op Dingsdag 31 Augustus 1886, des avonds te 
zeven ur •, ten kantore der Winkelvereeni-
ging voornoemd, bi) openbare inschrijving 
aan te besteden: 

Den bouw van een Winkelhuis 
met toebehooren aan de nieuwe 
Prinsestraat te 's Gravenhage. 

Aanwjjzing op Donderdag 2li Augustus, 
des namiddags te twee uren. 

Bestek en teekeningen zjjn van Donderdag 
19 Augustus af il ƒ 1.5(1 per stel aan voor
meld kantoor, Nobelstraat 10 verkrijgbaar. 

Inlichtingen geeft de Architect H . J. MONDT 
Kerkplein B i , te V Graienhage. 

A A N B E S T E D I N G . 
eener verbouwing van 

„De Huize De Cloese , 
bjj LOCIIKM, ten dienste van den Hoog 
Edel (iestr. Heer Mr. C. .1. SICKESZ, op 
27 Aug. 1886, des n m. ten 1 ure. 

Aanwjjzing in loco op den 2:1 Aug. 1880, 
des v.m. ten 10 ure. 

Gedrukte bestekken met teekeningen zjjn 
ïi ƒ 2 . — te verkrjjgen bjj de Boekhandelaren 
GEIIII. VAN LANGENHUIZEN te'tGrare»-
liai/e, J . H. SCHEEN te Lochem en W. C. 
W A N S L E V E N te Zulphen. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door 
den Architect NICS. MOLENAAR t^'sGra
venhage. 

T A N B Ë S T E D I N G T 
Op Zaturdag den 2 8 ' " " Augustus 1886 zal 

door den Architect A. VAN DER STEUR J R . 
namens de Coöperatieve Bouwvereeniging 
«De Vooruitgang", in het lokaal Weten en 
Werken, des namiddags te 1 1 , uur, worden 
aanbesteed: 

Het B O U W E N van A C H T - E N -
V E E R T I G ARBEIDERSWONIN
G E N , op een terrein, gelegen in 
het oostelijk gedeelte der stad, 
nabij de Amsterdamsche poort. 

De bestekken zjjn van Zaturdag een-en-
twintig Aug", op franco aanvrage ad ƒ 0.50 
verkrijgbaar bjj DE ERVEN L00S.1ES. 
Boekhandelaren, Gedempte Oude Gracht. 
De aanwjjzing zal plaats hebben op Woens
dag den 85"" Aug'. 1SS0, des morgens te 
10 uur. 

De teekeningen en het bestek liggen van 
Zaturdag den 21""n Aug 1, ter inzage in bet 
lokaal Weten en Werken. 

PHOTOLITHOGRAPIIIE, PlIOlOmCOGRAPIllE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Plialalitliagraiilile, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen: op die voor l'liotazlnca-
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Meieoi>pe-iniliIIÜIIL ' voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op tra-co aanvrage gratis toegezonden. 

Or. T - T H I E M E . 

BKC'kKK & B I D M M H . -
KONINKLIJKE FABRIEK 

ARNHKM. 
A T E R P A 
H O E K M E E I'

S-S 

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

GeëmafEfeerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 
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De Portland-»'eniiMitfabriek van 

DYCKERHOFF & SÖHNE v . ., 
te Amöneèurg hij Biebrich a/4 l.ijii \ s 

levert haar erkend en uitmuntend tix.briku.at, naar 
den cisch der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, DUSSELDORF 

Staats-Medaille. 

Medaille 
Breslau 

1869 

Gouden 
Medaille, 

hoogste 
onder

scheiding 
In den 

Internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

met garantie voor de grootste vastheid en 
deugdelijkheid. 

Productie-vermogen dor tabriek: 100,000 vaten per jaar. 
llagazjjnhouders in do voornaamste steden. 

1880. 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 

1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 

a M. 1879. 

Diploma A: 
Eerste prijs 

voor uit
muntend 

fabrikaat. 
Kassei 
1870. 

Bekroondi 

Dusseldorp 1880 
Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

JOHANN ODORICO Frankfort a/M. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
Oinjci-u-Ht i(>>:to. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam, Utrechtsche Straat 14. 

Provincie ZIJ Ï D - H O L L A X D -

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 6 J " September 1886, des 

voormiddags ten 11'/, uren, zal onder nadere 
goedkeuring, door don Voorzitter, of oen der 

j Leden van het College van Gedeputeerde 
Staten der Provincie Zuid-llolland, on in bij
zijn van don lloofd-Ingonieur van don Pro
vincialen Waterstaat in Zuid-Bolland, aan 
hot lokaal van hot Provinciaal Bestuur te 

l's Grareahage, worden aanbesteed: 
H e t M A K E N v a n een B A Z A L T -

M T J U R langs de aanlegplaats 
der haven te Stel lendam. 

R a m i n g ƒ 4,530.—. 
Do aanbesteding zal geschieden bjj enkele 

inschrijving, overeenkomstig $ 481 der A . V . 
Hot bestek zal van af Woensdag 25 

Augus tu s e. k . ter lozing liggen aan het 
lokaal van het Provinciaal Bestuur van 
Zuid Holland to 't-Graeenhage, en is voorts 
van dien datum, op franco aanvrage, tegen 
betaling dor kosten, to bekomen bij de 
Boekhandelaars firma GEBROEDERS V A N 
C L E E F , Spui n°. i^a, te '.«Gravenhage on 
door hunne tusschonkomst in de voornaam
ste gemeenten dos Kjjks. 

Nadere inlichtingen, ook omtrent de kos
ten dor besteding zjjn te bekomen bjj don 
lloofd-Ingonieur van den Provincialen Wa
terstaat in Zuid-Holland, .1. V A N DER VEGT, 
te 's-Gracenkage, tcrwjjl aanwjjzing in loco 
zal plaats hebben op Woensdag 1 Septem
ber dos namiddags to 12',', uur. 

De Gedeputeerde Staten der Provincie 
Zuid-Holland, 

FIK IC, l'oor.itter. 
F. T W E N H A A T , Griffier 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
F A B R I E K I R f c ü E M A R K . 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N°. 3. 

N A T U U R L . A S P H A L T 

VAL BE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Aspliallwegen en dito Dorselivloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Mout vloeren. 

Kelders. 
Kolt- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, fiangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Belon-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zicb 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G . K N O O P S C . O Z N . . Beekstraat F . f>2, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie oil andere aloï 

niet tropische producten; 
Bollewh ui DpaiiMfrmdc StreMTeskappen, 

GEBOUWEN m Scherphoek EI SKI andere kwitUas, 
ptli«l in ijzer «i ijzer wet hout ul steen. 

VAN DER LINDEN & C"., te Dordrecht, 
Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-

kleeding en dakbedekking p a s k l a a r . 
U i i l v i i i i i f i e e r l l l K u|i l . o o n . 

H. & J. STJYVERT 
FABRIKANTEN V A N 

STOOMKETELS D M R k T L f f l L 
op do Intern. Tentoonstelling to Amsterdam 

ISS3 bekroond met 
S E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding)-

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

AW. S T E R D A M . 

DE LINT & Cie. 
Hollmleim. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V T L L E R O Y & B O C H , 

B O C H F R È R E S . 
HUTTON HOLLIXS ft Cie. 

Trottoir-IJzorstoon en Cemonttegels. 
Groote voorraden. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen , B o u w m a t e r i a l e n enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV'. S 3 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 
Gedrukt bjj G. W . van der W i e l & C ° . , U Arnhem^ 

RCHITECTVRAET 

Redacteur-Uitgever F. \V. V A X ( ' .KNOT TGz. A B O N N E M E N T /'2.2$ per 3 maanden of wel us gulden per jn^ufbi? 
•Vd res voor Redactie en Administratie van het Weekbladen advertentiën: vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 

Bureau van De Opmerker, Hriekoningenstraat 28. Arnhem 
Bureau tier Redactie van Architcttura et Amicitia TAN SPRIX't 1KR , 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S en A . \V. W ' E I S S M A X . 
Stukken, deze Redactie hetrefïende, te adresseeren aan den lieer 

C. B, POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

T M . G . STKF.NI.KRS , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

f 7.50 en Xcderlandseh-Indië ƒ 9. , beiden bij vooruitbetaling. 
A D Y E R T E X T I E X ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
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( A . e t A . ) N O G E E N P A A R W O O R D E N 

G E S C H I E D E N I S DER T U I N A R C H I T E C T U U R 
DOOR L E O N A R D A . S P R I N G E R . 

(Vervolg cn slot van pag. 275.) 
In hoeverre grotten uit de mode waren , kan men 

nagaan, wanneer men de talrijke prenten bestudeert, 
welke er uit dien tijd bestaan en het mist niet of men 
vindt bijna in elke beschrijving van een park of tuin 
melding gemaakt van prachtige grotten. Deze grotten 
moet men zich evenwel niet denken als nabootsingen 
van natuurlijke grotten. Verre vandaar, 't waren meeren-
deels gebouwen, die uitwendig er als eerepoorten enz. 
uitzagen, met motieven van den gewonen woonhuis-
bouw; het cement of de steen ruw bewerkt, wat men 
soms heden nog grotwerk noemt. Van binnen was 
dit het sterkst en waren allerlei zaken aangebracht om 
de ruwe vlakte een natuurlijk aanzien te geven , waarin 
men natuurlijk faalde. Fonteinen , beelden, watergo
den en godinnen voorstellende, echte en nagebootste 
schelpen waren de gewone versieringen. 

Wat een werkelijk artistiek geheel aangaat, geloof ik 
te mogen beweren, dat de zuivere Italiaansche tuinen 
in veel gevallen boven die van den stijl van Le Nótre 
te verkiezen zijn. Waar overmatig geld voorhanden was, 
als bij den aanleg te Versailles, zien wij dat de ver
sieringen van dood materiaal de hoofdrol spelen en 
de boomen slechts tot achtergrond dienen. Later, 
toen ook de kas van Lodewijk X I V minder ruim voor
zien was, zien wij Marly verrijzen met tal van zaken, 
die bij Versailles in hout of steen, doch hier uit le
vende boomen gemaakt waren en dit was de eerste 
schrede op den weg, die anderen op het dwaalspoor 
bracht en met de knutselwerken uit de eerste helft 
der 17e eeuw de oorzaak zijn van den wansmaak, die 
t o t in de 2e helft der 18e eeuw voortduurde. Een 
deel van Klein Trianon werd in 1754 nog als zooda
nig aangelegd. 

Wat de Vlaamsche en Hollandsche tuinen aangaat, 
nier heeft de liefhebberij voor bloemen grooten invloed 
phad op de versiering, doch de motieven, daarbij ge
bruikt , hebben zich niet buiten Holland verspreid. Zon
der iets ten nadeele onzer voorvaderlijke kunst te zeg
den , kan men aannemen, dat op 't gebied der tuinar-
enitectuur onze voorvaderen niet voorgegaan, maar 

meestal gevolgd hebben, De motieven, in Van der 
Groen (') te vinden, zijn uit vroegere tijdperken. De 
rechthoekige indeeling der bedden dagteekent reeds 
vanuit de ie helft der 16e eeuw; later, onder Wede-
man de Vries, hadden zij een eigenaardig karakter, 
en werden motieven uit de ornementick van dien tijd 
niet versmaad. Dc ornementbedden in ditzelfde boek 
zijn naar motieven van Claude Mollet, of Boyceau 
de la Baraudièrc; bij nauwkeurige beschouwing zal 
men uit de weinig fraaie teekeningen deze motieven 

I gemakkelijk herkennen (-). 
Als voorbeelden van den invloed van Le Nótre op 

de Hollandsche tuinen haalt de heer Br. aan de 
I tuinen te Rijswijk en Hondsholredijk. Nu is maar de 

vraag, uit welken tijd men de teekeningen nemen moet. 
: De uitvoerige plattegrond van Rijswijk, uitgegeven 
j bij Eredcrik de Witt, geeft ons Rijswijk te zien, waar-
j van de tuin in al zijne détails aan een vroegere periode 

dan Le Nótre doet denken, en wel het tijdperk tus
schen Claude Mollet en Le Nótre in. Dezelfde af
beelding is ook overgenomen in J . v. d. Groen. V o l 
gens eene andere gravure (van Anna Beek) had die 
tuin later zijn artistieke waarde verloren. 

Bij dc afbeeldingen van 't Huis Hondsholredijk is dit 
nog opmerkelijker. 

De prent van Balthasar Florentius a Berkenrode geeft 
ons deze plaats te zien in 'tzclfde tijdvak en is ook 
in J . v. d. Groen te vinden. Daarentegen zijn de 
afbeeldingen, die D . Stoopendaal, Bega en anderen 
ons achtergelaten hebben, uit den tijd dat Le Nótre's 
invloed niet te miskennen valt. Ook van 't Huis in 
't Bosch bestaan verschillende toestanden; die in J . v. d. 
Groen is van hetzelfde tijdperk als van Rijswijk met 
broderies a la Boyceau. 

Wat het Loo aangaat meen ik te mogen beweren, 
dat dit op last van Willem I I I , koning-stadhouder 
is aangelegd door Jacques (?) Marot (") en werden de 
werkzaamheden aangevangen in 1685, toen het Loo 

(') De eerste uitgaaf geschiedde in 166S, de tweede in 1677 en de 
derde in 1683. 

(*) Vergelijk dc teekeningen uit V. d. Groen mot die van „Cieraad 
der lusthoven" enz., om het verschil tusschen de oude ea do latere 
broderies te zien. 

(3) Inimorzeel noemt Daniel Marot als bobbende veel voor Willem III 
gewerkt; in een ander werk „De Zegepralende l echt" vinden wij <leu 
naam van Jac. Marot. 

IS 
w 

http://tix.briku.at
http://Stkf.Ni.krs


280 D E O P M E R K E R . 28 Augustus 1886. 28 Augustus 1886. D E O P M E R K E R . 281 

door aankoop aan den prins gekomen was. In 1688 
was het voltooid. 

Waar de heer Br. de motieven gevonden heeft, 
waarop zijn beweren gegrond is, dat de Hollandsche 
tuinen zich vooral kenmerkten door het gebruik van 
doorsneden cirkels, begrijp ik niet. Is dit beweren 
voortgesproten uit de bloemperken uit den tijd, waaruit 
J . v. d. Groen zijn voorbeelden ontleend heeft, dan 
is het niet volkomen juist, omdat men ze ook in 
Frankrijk vond. 

Vond de heer Br. zijn motieven in de tuinen van 
lateren tijd, toen Le Nótre ook hier invloed uit
oefende? Dan is dit nog minder juist, want zeker 
werd de rechte lijn in ons land bij de indeeling van 
den tuin niet minder toegepast dan elders. In Duitschland, 
bijvoorbeeld tc Carlsruhe en Schwetzingen, vormden de 
cirkels meer de hoofdlijn dan in de Hollandsche tuinen ('). 

De kenmerkende afwijkingen, waardoor de Hol
landsche tuinen zich onderscheidden , berusten grooten-
deels op den eigenaardigen toestand van het land. 
De streken . waar het grootste aantal gevonden werd, 
zijn geheel vlak en waterrijk. De terrassen waren een 
luxe, die terecht door L a Court in zijn werk (•'•) 
bestreden wordt, omdat zij niet in overeenstemming 
waren met de landstreek, en doen zich op de plaatsen, 
waar zij gemaakt waren, als dijken van een polder voor 
en loonen niet de groote kosten, waarmede de aanleg 
gepaard ging. 

Practischcr dan de slecht voldoende fonteinen waren 
de flinke waterpartijen en de natte kommen ('•) 

Om een waar denkbeeld onzer Hollandsche tuinen 
te krijgen, moet men zooveel mogelijk de oude prenten 
en prentwerken uit dien tijd bestudeeren. Een bepaalde 
theorie in onze taal bestaat er uit dien tijd niet en de 
weinige tuinbouwwerken geven ons weinig licht. Men 
wachte zich evenwel, de tuintjes, zooals er langen tijd 
te Broek-in-Waterland waren , als typen onzer voor
vaderlijke tuinen te nemen; zij waren niets dan een kin
derlijk geknutsel. Ook buxusboomen in diervorm ge
knipt , waren volstrekt niet typisch Hollandsch en wer
den slechts bij uitzondering gevonden , althans in tuinen 
van eenige kunstwaarde. Men zoekt ze dan ook bijna 
tevergeefs op onze oude prenten; ik vond ze slechts 
op twee prenten (7). 

Wat de overige landen van Europa aangaat, deze 
hadden weinig kunstenaars en het waren meestal 
Franschen, die geroepen werden om werken van 
eenig belang uit te voeren. Wij kunnen evenwel 
namen noemen van landgenooten, die in ons land de 
meeste werken hebben uitgevoerd. Het waren vooral 
Simon Schijnvoet, Speelman, Jan en Samuel van Sta-
den en Steven Venakool. 

De heer Bremmer, sprekende over de tuinen in 
Duitschland, zegt, dat de Fransche stijl ook daar veel 
invloed had en noemt als voorbeeld de tuin van 
het Slot te Heidelberg. Deze tuin is wel-is-waar 
door een Franschman (Salomon dc Caus) aangelegd 
maar in een tijd toen Le Nótre nog een dreumes 
was. Salomon de Caus stierf in 1630 en was tot 1620 
tuinman van den keurvorst. Zijn werk dagteekent 
dus van vóór dat jaar. 

Of Schwetzingen door den keurvorst Karei Theo-
dorus zelf ontworpen is, valt wel eenigszins te betwij
felen. Eerst op 31 Dec. 1742 kwam hij aan de 

(*) Vergelijk <le talrijke plattegronden die er bestaan, bijvoorbeeld 
in „V Zegef rotende Kennemerland . 

(B) „Bijzondere aanmerkingen over het aanleggen van fragtigc en 
gemeene tmidliuizen, lusthoven, planlagien en aanklevende cieraden". 
'2' druk 1763. 

(•) „Cierond der lusthoven, bestaande in allerhande soorten van drooge 
en natte kommen, parterres, glaswerken en fonteijnen." J. V*. li. M. 

0) „Verheerlijkt Diemermeer en Villa Augiona", gegrav. 'door Ko
mrijn de Hooghe. 

Regeering, terwijl de aanleg van het park reeds in 
1722 begonnen is. Wel heeft hij het voornaamste 
aandeel gehad in de uitbreiding en opluistering, waar
voor de plans werden gemaakt door De Pigage, die 
toen Bau-intcndant en later Obcrbau- undgcirtcndircctor 
was. Wilhelmshöhe, zooals het zich thans voordoet, 
is niet meer het oude; slechts hier en daar zijn er 
brokstukken van over, zooals de Hercules, met den 
grooten waterval. 

Het is wel wat boud gesproken, om Petershof bij 
St. Petersburg te veroordeelen als zonder eenige kunst
waarde. In vergelijk met Versailles zeker, doch dan 
is het nog de vraag, of Charlottenburg, Schönbrunn 
en anderen, met dit werk van Alexander Le Blond 
kunnen wedijveren. 

Uit hetgeen de heer Br. zegt over de Engelsche 
tuinen, zou men gelooven, dat dit land het eenige 
was, waar reeds vroeg de kunst (?) om boomen te 
verknoeien beoefend werd. 

Het snoeien van boomen in allerlei dolle figuren en 
beelden is niet uit Engeland maar uit Italië afkomstig, 
uit den tijd van den Barokstijl. Zeker is het evenwel, 
dat zij nergens zoo lang bewaard gebleven zijn als 
in Engeland , op groote buitenplaatsen ten minste. 

Kensington werd in 1727—1760 niet begonnen maar 
voortgezet. Willem III, de Koning-stadhouder, liet 
beginnen met den aanleg van Kensington, terwijl K o 
ningin Anna het werk vervolgde. Dat hier reeds 
kronkelende lijnen gebezigd werden, was geen nieuws; 
ook in ons land waren toen reeds plaatsen te vinden, 
waar op deze wijze van de oude manier was afge
weken ("). 

Onder de volgelingen van Le Nótre noemt de heer 
Br. Dezallier en d'Argenville. Dit was een en dezelfde 
persoon, die den naam droeg van Dezallier Antoine 
Joseph d'Argenville ("). Hij is de schrijver van het werk 
Théorie et Pratique du Jardinagc, dat ten onrechte aan 
Le Blond is toegeschreven, aan wien alleen de illus-
tratiën te danken zijn. In de 2" editie komen de voor
letters van d'Argenville voor; in de y editie denaam 
van Le Blond, terwijl in de 4 e editie in de voorrede 
van deze vergissing is melding gemaakt. 

Dat Charles Dufresny vroeger dan Kent tuinen in 
landschapstijl heeft aangelegd is onloochenbaar, doch 
hij heeft de omwenteling niet teweeggebracht, want 
't blijft altijd de vraag, of datgene, wat hij gemaakt 
heeft, werkelijk de moeite waard geweest is. In En
geland was Kent ook de eerste niet, want de dichter 
Pope had reeds ruimen tijd vóór hem zijn tuin te 
Twickenham in landschapstijl aangelegd, hem inge
geven door zijn dichterlijke vereering der natuur. 

Dat Kent's werken dadelijk niet volmaakt waren is 
geen wonder. Alles wat nieuw is , is voor verbetering 
vatbaar; men valt zoo licht in uitersten, wat ook het ge
val was met Brown. Kent was te veel idealist, Brown 
te weinig, maar die twee hebben aanleiding gegeven 
tot iets beters; een ander profiteerde van hunne fouten 
en deze was Humphry Repton. 

De heer Bremmer noemt hem niet en toch heeft 
niemand, direct en indirect, meer invloed op de kunst 
gehad dan hij. 

Aanvankelijk een navolger van Brown, had hij veel te 
lijden van de kritiek van Price, een vereerder van Kent, 
en Repton was zoo verstandig het goede uit die kri
tiek in zich op te nemen. Zijn boekwerk Observations 
on the theory and practice of landscapcgardcering , dat 
in 1803 verscheen, nadat er reeds anderen voorge
gaan waren, wordt als het beste beschouwd en was ja
ren lang het eenige werkelijk bruikbare boek, dat over 

(») ,,'t Huis Ter Meer hij Moarsen", 1 7 2 7 , gravure H . de Leth. 
(») Gest. 1755. 

geheel Europa geraadpleegd werd. In 1862 verscheen 
er eene Duitsche vertaling van, door E . Petzold, met 
slechts hier en daar eene wijziging. Het zijn de parken, 
door Repton aangelegd, die het meest den vader der 
Duitsche school, Prins von Puckier Muskau, geïnspi
reerd hebben, toen hij zijn werk op Muskau aanving, 
en nog gedurende dezen arbeid ging P. M . dikwijls 
naar Engeland om te leeren van hetgeen Repton ge
daan had. Dergelijke mannen mag men niet vergeten, 
als men over de geschiedenis der tuinarchitectuur schrijft. 

De heer Bremmer slaat ook die periode van de land
schapstijl over, welke algemeen bekend is onder den 
naam van Anglo-Chineesche stijl. 

In 1685 komt Sir William Temple op, om op het
zelfde aanbeeld te slaan als Bacon en schildert met geest
drift al de fouten van den heerschenden stijl en al het 
goede, dat in China te zien is , waar men eerst recht de 
natuur weet te waardeeren. Maar 't was aan een dove
mans deur geklopt; men was eenmaal onder den indruk 
van Le Nótre's werken. Toen na Kent eindelijk de 
landschapstijl wortel schoot, trad er een architect op, 
die langen tijd in China geweest was en daar veel 
gestudeerd had. 't Was William Chambers. In 1757 
verscheen zijn werk Dcsings for Chinese Buildings, in 
1770 zijn Dissertations on Oriental gardens. Dit gaf den 
doorslag aan de verdere ontwikkeling van den landschap
stijl, maar was tevens ook de oorzaak van al de wange
drochten , die na dien tijd geboren werden. Schilders, 
dichters, alles bemoeide zich met de tuinarchitectuur. 
Ook philosophen bleven niet achter en door al de over
dreven voorspiegelingen, raakte men aan 't droomen. 
Men verkondigde, dat in elk park, elk deel een eigenaar
dig karakter moest hebben. Men maakte romantische 
gedeelten, treurige gedeelten met grafteekenen voor een 
of ander groot genie of voor familiebetrekkingen, woeste 
partijen, liefelijke partijen, grootsche partijen, en met dat 
al verloor men de ware kunst uit het oog. De wan
smaak van den ouden stijl, zoo dikwijls veroordeeld, be
hoefde waarlijk niet voor dien van dezen waanzinnigen 
tijd onder te doen. Goethe schildert ons die manie 
zoo goed als maar mogelijk is in zijn gedicht Triumph 
der Empfindsamkeit: 

»Denn , Notabene, in einem Park 
Muss alles ideal sein, 
Und, Salva venia, jeden Quark 
Wickeln wir in eine schone Schal' ein 
So verstccken wir zum Exempel, 
Einen Schweinstall hinter einem Tempel; 
Und wieder ein Stall , versteht mich schon, 
Wird geradeswegs ein Pantheon, 
Die Sache ist, wenn ein Fremder d'rin spaziert, 
Dasz alles wohl sich prasentirt; 
Wenn's dem denn hyperbolisch dunkt 
Posaunt er 's hyperbolisch weiter aus, 
Freilich, der Herr vom Haus, 
Weisz meistens, wo es stinkt. 

Zum vollkommnen Park 
Wird uns wenig mehr abgehn. 
Wir haben Tieten und Höhn, 
Eine Musterkarte von allem Gestrauche, 
Krumme Gange, Wasserfalle, Teiche, 
Pagoden, Hohlen, Wies'chen, Felsen und Klüfte 
Eine Menge Reseda und andre Gedufte, 
Weimouthsfichten, baby-Ionische Weiden, Ruinen, 
Einsiedler in Locher, Schilfer im Grünen. 
Moscheen und Thürme mit Kabinetten 
Von Moos sehr unbequeme Bette, 
Obelisken, Labyrinthe, Thriumphbogen, Arkaden. 
Fischerhütten. Pavilions zum Baden, 
Chinesisch — Gothische Grotten, Kiosken, Ting's, 
Maurische Tempel und Monumente, 
Graber, obgleicn wir Niemand begraben — 
Man musz es alles zum Ganzen haben." 

Doch zijn wij er thans boven verheven? Heeft men 
geleerd van die groote voorgangers uit deze eeuw? 
Volstrekt niet, evenals toen, maakt men ook heden stee

nen pyramiden van een paar meter hoogte, rotsen om 
over te struikelen, bruggen, die niet door iedereen te 
beloopen zijn, vijvers als een spoelkom, watervallen, 
die overal op gelijken behalve op een waterval, en 
slechts dit met die grootsche natuurtafereelen gemeen 
hebben, dat er water op stukken steen valt. 

Doch ik moet mij aan het stuk van den heer Br. 
houden. 

Met Girardin d'Ermenonville mogen wij niet vergeten 
te noemen J . J . Rousseau en den abt De Li l l e , die 
door zijn gedicht Les Jardins niet minder tot de ver
breiding der nieuwe richting gedaan heeft dan Girardin 
met zijn werkje Dc la Composition des Paysages. In 
Frankrijk kwamen schoone buitens tot stand onder 
den invloed van Morel (Pare d'Ermenonville), Car-
montelle (Pare Monceau, dat later weer veranderd is). 
Baltar (?) Petit Trianon ("') Cofftnet, enz. 

Ook ons land, dat door den heer Br. geheel ver
geten wordt, nam spoedig de richting aan. Zoo zien 
wij , dat Biljoen reeds vóór de omwenteling als land
schapspark bekend was, te oordeelen naar een paar 
gravures van Henning met een opdracht aan den 
prins-stadhouder. Schaffelaar bij Barneveld, Elswout 
bij Haarlem en zoovele andere dagteekenen uit de 
vorige eeuw. Ook toen , evenals nu , werden wij over
stelpt door vreemdelingen, want de namen als van 
Charpentin en Michael, komen dikwijls voor. Doch de 
naam Jan David Zochcr Jr. mag niet vergeten worden. 
A l dragen zijne bouwwerken niet aller sympathie weg, op 
tuinbouwgebied behaalde hij terecht welverdienden 
roem. Reeds zijn vader Jan David Zocher Senior 
was als tuinarchitect niet onbekend cn ontwerper van 
den aanleg van Soestdijk, dat later door den zoon 
J . D. Zocher Jr. (") voltooid werd. 

Broekhuizen werd in 1794 door den oudsten Zocher 
voltooid, nadat het door bovengenoemden Michael be
gonnen was. De thans nog levende en bekende tuin
architect uit die familie is Louis Paul Zocher. 

Bij de nieuwe Fransche school mag, na Thouin, Bühler 
niet vergeten worden, die een nieuwe richting aan de 
toepassing der wegen gaf, zooals zij thans aldaar ge
bruikt worden. Ook Bellange, Barillet-Deschamps 
en Alphand telt men onder de groote mannen, die Frank
rijk op 't gebied der tuinarchitectuur voortgebracht 
heeft. 

Engeland leverde nog op John Paxton, de man 
van 't Sydenham-paleis, Fordyce, van het Regents
park, Joh. Gibson, ontwerper van 't Victoriapark. 
Vooral de eerste, die met zijn grootsche waterwerken 
heeft doen zien dat natuur en kunst kunnen samen
gaan , zonder dat beiden geschaad worden. Paxton is 
een der eersten, die den symmetrischen stijl verbond 
met den landschapstijl en met het beste succes. 

In Duitschland was het Schinkel, die, daarin ge
holpen door Lenné , erin slaagde deze twee op zich 
zelf staande richtingen tot een goed geheel te vormen 
en een der bekwaamste mannen van dezen tijd op dit 
gebied, Ed . A n d r é , zegt dan ook met recht „C'est 
a lui l'avenir". 

Wat de overige landen aangaat, deze bleven niet 
achter, doch kenmerken zich niet door eene bepaalde 
richting. Drie hoofdtypen kunnen wij thans in de 
tegenwoordige kunst aanwijzen; de Engelsche school, 
die grootcndecls, met enkele uitzonderingen, de oude 
traditie van Repton volgt; de Fransche school van 
Barillet-Deschamps en dc Duitsche school van Pückler 
en Schinkel-Lenné. 

( ,0) Er bestaat van Petit Trianon nog een plan van de hand van 
Antoine Richard, doch dit is zeer slecht. 

(") De tweede zoon, Karei Zocher heeft ook vele plaatsen aangelegd, 
maar is minder hekend. 
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Dat alle volgelingen niet den meester toonen, is 
begrijpelijk, omdat de meester niet altijd begrepen 
wordt; bijvoorbeeld in het feit dat wij hedentendage 
duidelijk zien uitkomen, dat het schoone idee van den 
meester om fraaie golvingen in het terrein aan te 
brengen, door de leerlingen nagevolgd wordt op vlakke 
terreinen , en op plaatsen, waar de omgeving er niet 
mede overeenstemt. 

Dergelijke dwaasheden voeren ons tot de Anglo-
Chineesche manie terug. De eenige weg, die tot het goede 
leidt, is, dat het dilettantisme vermindere. Niet alle parti
culieren zijn een Pücklcr Muskau , niet alle landschap
schilders zijn een Kent. niet alle architecten of inge
nieurs zijn een Alphand, niet alle tuinbouwers zijn een 
Lenné of Meyer. 

Hiermede breek ik maar af; ik heb meer geschreven 
dan mijn plan was, wat zijn oorzaak vond in het 
feit, dat er zooveel te zeggen valt op 't gebied van 
de geschiedenis der tuinarchitectuur, zelfs al blijft men 
binnen het algemcene. Het doel van dit stukje was 
aanvankelijk om op enkele gebreken in het stukje van 
den heer Br. te wijzen en enkele hoofdzaken aan te 
vullen, doch gaandeweg is het uitvoerig geworden, 
door de ontzaglijke hoeveelheid stof, die voor dit 
ond erwerp voorhanden is. Ben ik te langdradig ge
weest dan verzoek ik verschooning, en zoo de heer 
Bremmer mijne gevoelens, in dit stuk neergeschre
ven, niet deelt, dan houd ik mij voor zijne opmer
kingen aanbevolen. 

Aangenaam was het mij, dat mijn opstel over Ge
schiedenis der Tuinbouwkunst aan een specialiteit als de 
heer S. aanleiding gaf zich tot schrijven te zetten. 

Waar hij mij van oppervlakkigheid beschuldigt, 
dient tot verdediging, dat het niet in mijne bedoe
ling lag eene volledige geschiedenis der tuinbouwkunst 
in dit blad ten beste te geven, maar alleen een kort 
overzicht. Is mij dit slechts ten deele gelukt, ik zal 
de eerste zijn dit te erkennen , daar niet dan een gering 
aantal hulpbronnen onder mijn bereik staan; ik ben 
uitdienhoofde den heer S. dankbaar voor de aanvul
ling van mijn overzicht, maar moet de volgende bemer
kingen maken: 

1". Wat betreft het niet vermelden der paradysos 
bij dc Perzische tuinen; dit is vrij duidelijk, omdat over 
het algemeen de Perzen hunne tuinen paradysos noemden 
en zoowel groenten- als vruchtentuin met den bloem
tuin vereenigd waren. 

2". Van den doolhof en het heilige bosch is mel
ding gemaakt bij de beschrijving van de villa van Pli-
nius in Toscane (zie bladz. 225); deze details komen 
ook voor bij dc beschrijving die Félibien en Castcll van 
deze buitenverbijven hebben gegeven. 

3". Mijne bewering omtrent het gebruik der door
sneden cirkels bij de Hollandsche tuinen was misschien 
niet duidelijk uitgedrukt; het was mijne bedoeling dit 
gebruik aan den invloed der werken van Claude Mol-
let toe te schrijven. 

4", Dat Dezallier (,) d'Argenville de naam van één 
en dezelfde persoon is, was mij bekend; de komma 
is een zetfout. 

Overigens heb ik aan het geschrevene van den heer 
S. weinig toe te voegen; hem, den bekenden deskun
dige, ben ik dankbaar voor zijne kritiek en de aan
vulling van mijn opstel. B K . 

(A. et A.) D E H O O F D W A C H T T E Z W O L L E . 
In de vergadering van den Raad der Gemeente Zwolle van 

2 3 Augustus is na eenig debat aangenomen het voorstel van 
Burgemeester en Wethouders, om tot restauratie van het ge
bouw der hoofdwacht een som van ƒ 3 1 7 4 beschikbaar te 
stellen. 

De heeren Klinkert en Van Roijen bestreden het. daar zij zich 
tot de noodzakelijke uitgaven voor herstel wilden bepalen; de 
hh. Van Rees, Roijer, Van Aerssen en Schellwald verdedigden 
het op verschillende gronden. Daarbij werd er o. a. op ge
wezen, dat het bedrag voor het noodzakelijk herstel allicht 
een ƒ 2 5 0 0 zou beloopen, daar het gebouw in hoogst bouw-
valligen toestand verkeert. Het cijfer, noodig tot herstel van 
het schoone gebouw in zijn oorspronkelijkcn toestand, is dus 
betrekkelijk gering, terwijl de Kaad herhaaldelijk èn door ver
laging van de wallen èn door het aanbrengen van bloemen in 
het plantsoen getoond heeft, rekening te houden met de eischen 
van den welstand en de verfraaiing der omgeving van de stad. 

Met 1 4 tegen 2 stemmen werd 't voorstel aangenomen. 
Het is zeker verblijdend, dat meer en meer blijkt, hoe ook 

kleinere provinciesteden hart hebber, voor hare monumenten. 
Men zij echter voorzichtig, eer men tot "restauratie" overgaat. 
Er is in de laatste jaren, zoo door het Rijk als door Gemeente
besturen, zooveel in naam der restauratie" verknoeid, dat men 
een zekeren angst niet kan onderdrukken wanneer men ver
neemt, dat dit proces weer op een gebouw zal worden toegepast. 

De hoofdwacht te Zwolle is een gebouw, dat in zijn tegen
woordige gedaante een zeer pittoresk aanzien heeft. Zijn ook 
de verhoudingen wat gedrukt, de fraaie topgevel heeft menig 
interessant detail. Indien men bij de «restauratie" pogingen 
wil aanwenden om de bestaande vensters te veranderen , zij 
men vooral voorzichtig. Bezit men geen goede gegevens om
trent den vroegeren toestand, men late ze liever in hun tegen
woordigen staat. Wij vertrouwen . dat dc restauratieplans niet 
tot uitvoering zullen komen eer men zich van den aarden de 
strekking dier ontwerpen behoorlijk vergewist heeft en de 
opinie van bekwame vakmannen gehoord zal zijn. 

(A .e tA. ) D E EXCURSIE. 
In den vroegen morgen van den twee-en-twintigsten Augus

tus des jaars achtienhonderd zes en-tachtig lag aan een der 
steigers van de De-Ruyterkade tc Amsterdam de stoomboot 
• Anna" gereed om zee te kiezen. De bemanning bestond uit 
den kapitein, den machinist en twee varensgezellen, allen 
lieden, die reeds menigen tocht met het ranke vaartuig gemaakt 
hadden. zoowel over de zilte baren als op de meer kalme wa
teren, die Noord-Holland doorsnijden. Er bevond zich echter 
nog een persoon aan boord, die zich daar blijkbaar veel minder 
thuis gevoelde, en die door zijn onophoudelijk heen en weder 
loonen en zijn geheimzinnig verdwijnen in en verschijnen uit 
de kajuit de aandacht trok van de menigte toeschouwers aan 
den wal. Een van hen, blijkbaar een onderzoekende geest, 
lichtte het deksel van eender manden, die ingescheept werden, 
op, cn verzekerde daarop den omstanders, dat men bezig was 
het schip voor geruimen tijd te proviandeeren. Naardenvoor
raad te oordeelen, was het zeker, dat er een groot gezelschap 
aan boord moest komen om een lange reis te ondernemen. 

De zonnestralen spiegelden zich in het kabbelend IJwater 
en een frissche oostenwind deed de vlaggen en wimpels van 
het schip wapperen, dat het een aard had. De kapitein voor
spelde dan ook een pracht van een dag. 

De klok van de Oude Kerk had nauwelijks acht uren gesla
gen, of men zag van beide zijden groepjes toeristen aankomen, 
die zich inscheepten. Weldra.bleek nu de geheimzinnige per
soon, waarvan boven sprake was, de hofmeester te zijn. Toen 
allen aan boord waren, kwam een jolleman met zijn vaartuig 
langs zij, en nadat hij zijn bootje achteraan het stoomschip 
bevestigd had, werden de touwen losgemaakt en men vertrok. 

Wie de reizigers waren? Leden van het Genootschap Archi
tectura et Amicitia te Amsterdam, die deelnamen aan de jaar
lijksche excursie, die volgens art. 46 van de Genootschapswet 
georganiseerd was. Uit den aard der zaak bestond het gezel
schap grootendeels uit bouwkunstenaars en beoefenaars der 
aanverwante kunstvakken; buitendien werd de tocht medege
maakt door een bekend historicus, door een verdienstelijk lid 
der Amsterdamsche balie en last not least door een amateur 
photograph*, die zijn toestel had medegebracht. 

Zoo stoomde dus de »Anna" naar de Oranjesluizen. Het 
schoone stadsgezicht miste ook nu weer zijn werking niet. A l 
gemeen was men van oordeel, dat de koepel van de in aan
bouw zijnde St.-Nikolaaskerk een fraai effect maakt, vooral 
op een afstand gezien; de beide torens van die kerk voldeden 
minder, zoo om hunne gedrukte bckapping als om de vreemde 
wijze, waarop zij geplaatst zijn, terwijl de leden, die des mor
gens de kerk van nabij gezien hadden, er hunne verwondering 
over uitspraken, dat zij zoo slecht gedetailleerd is.. Ook de 
monitors «Tijger" en «Bloedhond", die men voorbijvoer, trok
ken om hun zonderlingen vorm de aandacht. Aan de Handels
kade was het leeg; de treurige tijdsomstandigheden waren 
hier duidelijk waar te nemen. 

Nadat de boot in de Oranjesluizen geschut had, kwam een 
viertal waaghalzen op het overmoedige denkbeeld, de tocht 
naar Marken in de jol tc doen, en nadat Tijs de jolleman 
voor de soliditeit van zijn vaartuig had ingestaan, stapten zij 
erin. Als een notendop danste de jol op het water, en menig
een, die zich op de stoomboot bevond, sloeg met een zorgvollen 
blik het stout bedrijf van het viertal gade. Het bleek ech

ter, dat Tijs gelijk had gehad, daar Marken zonder eenig on
geval bereikt werd. 

De boot had te grooten diepgang om de haven van Marken 
of van Monnikendam te kunnen bereiken. Men was dus ver
plicht in de jol op het eiland te landen, wat in goede orde 
werd volbracht De zon had inmiddels haar invloed op de 
excursionisten doen gelden en aan velen een tint van welge
daanheid gegeven, die, naar het zich liet aanzien, nog wel 
eenige dagen blijven zou. 

Langs een smallen dijk werd nu een der gehuchten van Mar
ken bereikt, waar oud en jong naar buiten kwam, om de vreem
delingen te begroeten. Trok de forsche gestalte der mannen 
in de eerste plaats de aandacht, meer nog werd het schilder
achtig costuum en de frissche gelaatskleur van de vrouwen 
en kinderen bewonderd. De pbotograaf achtte nu het oogenblik 
gekomen om een proeve van zijn kunst te geven, en nadat 
de deelnemers aan den tocht en eenige Marker kleinen tot 
een bevallige groep vereenigd waren, werden een tweetal af 
beeldingen gemaakt, die zeker een aangename herinnering aan 
den tocht zullen zijn. 

Trots de brandende zonnestralen, die op het zoo goed als 
boomloos eiland hun kracht geducht deden gevoelen, toog 
men nu naar het Kerkdorp, waar het huis van Marretje Thij-
sen in oogenschouw werd genomen. Langs een anderen weg 
zocht men nu dc landingsplaats weer op, cn na een marsch 
van een half uur roeide men naar boord, waar het Miinchener 
bier gereeden aftrek vond. 

Daar het onmogelijk bleek, tc Monnikendam, welks haven 
te ondiep is, met een boot als de »Anna" te landen, zette men 
koers naar Edam, dat ongeveer te halfdrie bereikt werd. 

Door de kapitale zeesluizen, waar zich dc heer G. J. Hcnnink. 
stadsarchitect van Hoorn, bij het gezelschap voegde, kwam 
men in de binnenhaven, ook wel het oorgat genoemd, en 
daarna door de Nieuwe haven, waar de kolossale houtloodsen 
van de firma Tont de aandacht trokken, aan den Schecpnia-
kersdijk, waar dc heer A. II. 1). Rups. oud-bestuurder van 
het Genootschap, thans architect-landmeter te Edam, en de 
stadsarchitect van Edam, de heer A. W. Reijnders, de deel
nemers aan den tocht ontvingen. 

Onder het geleide dezer heeren begon men nu den tocht door 
de stad Het eerst werd de toren van de voormalige kleine 
kerk, in 1883 gerestaureerd, in oogenschouw genomen. Daarna 
wandelde men langs de schaduwrijke voorhaven, waar tal van 
aardige geveltjes, meest uit de XVIIe eeuw. met genoegen wer
den beschouwd Ook eenig fraai XVIlIe-eeuwsch smeedwerk 
ontging de aandacht niet. 

Langs de voormalige bolwerken, thans met welig groen be
plant, bereikte men het kerkhof, dat met keur van bloemen 
prijkte en vanwaar men een goed gezicht op de noordzijde 
van de Groote Kerk genoot. 

Het voormalig Prinsenhof, aan de zuidzijde van dc kerk 
gelegen en thans, met de omringende terreinen en gebouwen, 
voor de weldra te houden tentoonstelling ingericht, werd nu 
beschouwd. Algemeen prees men de tlinke wijze, waarop de 
inrichting had plaatsgevonden Het Prinsenhof zelf is in den 
loop der tijden zoodanig veranderd, dat het uit een architec
tonisch oogpunt weinig merkwaardigs meer oplevert. Slechts 
een schouw, met daarboven geplaatst bord, uit de consistorie
kamer der Groote Kerk afkomstig, getuigde nog van de voor
malige pracht. 

De Groote Kerk werd daarna bezocht. Het sierlijke zuider
portaal, een fraai overblijfsel van XVe-eeuwsche architectuur, 
werd algemeen bewonderd. Naar men vernam, bestond er plan 
dit gedeelte der kerk te restaureeren ; de aanwezigen uitten dc 
hoop, dat deze restauratie zich bepalen mocht tot het herstel
len van gebreken, die tot den ondergang van het gebouw zou
den leiden, doch dat er geen pogingen zouden gewaagd wor
den, om door fantasie aan te vullen wat in werkelijkheid 
ontbreekt. 

Het portaal, door een fraai stergewelf overdekt, dat verdie
nen zou van de thans aanwezige witsellaag ontdaan te worden, 
bevat tevens den toegang tot de daarboven gelegen vertrekken 
der voormalige Latijnsche school. De deur, die tot deze loka
len toegang geeft, is zeer goed bewaard; op de verdieping vindt 
>nen een fraaie NVIIe-eeuwsche tafel, fragmenten van een eiken
houten betimmering en een collectie kaarsensnuiters. Ook 
ziet men daar de borden, die eertijds aan de pijlers der kerk 
waren aangebracht, om er de psalmen en gezangen op te kun
nen aangeven; zij zouden verdienen, weer voor hun oorspron
kelijke bestemming gebruikt te worden. 
_De ke>-k zelve is zeer ruim. Zij bevat een preekstoel uit de 

XVIIe eeuw, een koorhek uit denzelfden tijd en een doophek 
v an 1 6 5 7 , alles in goede vormen bewerkt. Ook zijn merkwaar
dig de laat-Gothische kerkbanken, die bij den brand van 1 6 0 2 
k'espaard bleven. Het zou echter wenschelijk zijn, indien de 
verflaag, die deze meubelen bedekt, door een deskundige hand 
werd verwijderd. 
. Het orgel, in 1 6 6 2 door Barend Smit van Hoorn gemaakt, 
l s thans geheel witgelakt. Kon ook hier dc verflaag verwijderd 
worden, dit zou zeer gewenscht zijn. Ook een staande klok, van 
blank ebbenhout met koper gemonteerd, is wel dc bezichtiging 

waard. Interessante grafzerken zijn mede in groot aantal in de 
kerk aanwezig. 

Op een afgezaagden balk, thans tegen een der muren aange
bracht, vindt men het volgend vers, dat de herinnering aan 
den brand van de kerk levendig houdt. 

Als men schreef 1602 

Geschied' ons hier ter Stee groot lee, 
In Ftbruarij den 24 dach, 

Men dese Kerch, veel Huisin mee, 
verbranden sach, 

Door 'sHecmclsch vier, en Donders Blixsems slagen, 

Gedenkt dees Plagen. 
Den vijfden August ij da er nacr, 

Sach men hem in 't sclfdc jacr 
Herbouwen, en ctck Burger wat toedragen 

met welbehaghen. 
Duisent 60S 

IVas 't Oost end soo ver volbracht, 

Dat men den 9 'Januari/ door Gods gratie 
Daarin deed de eerste Predikatie. 

't Westend, Goddank, is nu ook klaar, 
En d' ccrstemaal Gcprceckl aldaar. 

Den 24 February, 1620 cn 6 

Ik wensch dat elk onthoud dat les 
Eu leve sender Somt en Schaiit, 

Sao vrijt oos Godt voor d Helsche Brant. 
De fraaie glazen, waarmede de kerk vóór den brand prijkte, 

werden in het begin der X V I I d ' eeuw door dc mildheid van 
velen vernieuwd. 

Zij zijn thans drie-en-dertig in getal en meerendeels zeer 
beschadigd. Men is thans bezig, ze te restaureeren; hoeveel 
lof dit pogen ook verdient, het is niet te ontkennen, dat het 
werk der hedendaagsche glasbranders verre bij dat van voor
heen achterstaat. 

In het zuidoosten beginnende, zijn de volgende voorstellingen 
in de glazen aanwezig. 

1. Het wapen van Gouda, tusschen kolommen. 
2. Het wapen van Amsterdam, eveneens tusschen kolommen 

en met bekronend motief. Dit glas. dat door de hardblauwe 
tinten, daarin aanwezig, reeds geen behaaglijken indruk maakt, 
is op zeer onhandige wijze in vroeger tijd gerestaureerd. 

3. Het wapen van Mcdemblik, met omgeving. 
4. Het wapen van Enkhuizen, door een vrouw gehouden, 

en aan weerszijden. behalve attributen. een gezicht op die 
stad. Ofschoon zwaar beschadigd, is dit glas een der fraaiste, 
in de kerk aanwezig. 

5. Het wapen van Alkmaar. 
6. Het wapen van Hoorn. 
7. Het wapen van Monnikendam met omgeving. Dit glas 

munt uit door opvatting en uitvoering. 
8 en 9. Het wapen van Haarlem en de slag van Damiate. 

Deze voorstelling, door Nicolaas Delft' in 1606 vervaardigd, is 
zeer uitvoerig en goed van compositie. 

Op dc borden, aan weerszijden aangebracht, wordt in ver
band met de overlevering, welke de Edammers met »die van 
Haarlem" uitstekende diensten bij de belegering van het kas
teel en de stad Damiate doet bewijjen, vermeld, op welke wijze 
Haarlem en Edam hare wapens zouden hebben verkregen. 

Aansict, overleest, wilt er l' toeleghen, 
Hoe dal die van Haerlem liacr Wapen kreghen, 

Met stoute /'leghen. 
De Paus gaf't Cru ijs, dc Keijzer'hel Swacrt, 

Met ten Óort ten Hemclvacrt. 
Stout onvervacnlt 

Dc Vier Sterren gaven dc Patriarchen 
Soo men hier Figuerlick kan mereken. 

Om vreucht tc verstereken. 
Dc Cardinalen gaven hel Koolvel! 
Want sij Damialen wonnen met gewell 

Soo 't hier is gestelt. 

1610. 

EDAM, als getrouwe Lantsaten 
Quanten die van Haerlem tc balen, 

Wilt vreucltde vaten. 
Sij giugheu hem hard en fier, 

Met stoute moed/, mei felle manier, 

Als verwoede Stier. 
Paus, Keijser, en al hel Christen Heer 
Verwonderden hen met allen seer, 

I 'au die groote Eer. 
Alsoo kreegh EDAM hoer IVaepeu met Eer, 

cn gcwelt, 
Drie vergulde Sterren in 't Rootvelt, 

End een Slier daer in gestelt. 
Anno 1610. 

10. Het wapen van Rotterdam. 
11. Het wapen van Leiden, met rijke omgeving. De uit

voering is ook hier zeer goed; het glas is vrijwel bewaard. 
12. Het wapen van Delft. 
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13. Het wapen van Dordrecht. 
14. Het wapen der Admiraliteit, met attributen. 
15. De wapens van een-en-dertig Hollandsche steden. 
16. Een zeer klein wapen van Zaandam. 
17. Jozef, patroon der scheepstimmerlieden, met attribu

ten, geschenk van het scheepstimmerliedengild. 
18. Petrus en Paulus, voor een tempel met een wapen, 

waarin een der bezoekers dat van Brielle meende te herkennen. 
19. Het wapen van Schoonhoven, in een zeer fraai uitge

voerde omgeving. 
20. Het wapen van Gorichem, mede in een sierlijke om

geving gevat. 
2 1 . 2 2 , 23 , 24 en 25 zijn of geheel, of voor een groot deel 

verloren gegaan. 
26. Vertoont een zoutpan en is een geschenk der gezamen

lijke zoutkeeten. 
27. Het wapen van West-Friesland. 
28. Het grootste glas, geschenk van de Staten van Holland 

en West-Friesland. 
Het opschrift aan den voet: 

Dit irlas heeft gegeven 
Dc Heeren Staten van West 
Friesland en Noorderquartier. 

is geplaatst tusschen twee consoles; achter deze verrijzen twee 
kolommen, die door eene kroonlijst (waarin het jaartal 1606) 
worden verbonden. Aan de voorzijde dier kolommen rusten 
twee leeuwen als tenanten der wapens van West-Friesland en 
het Noorderkwartier; tevens omvatten r\) eene lijst, waarinde 
wapens der 7 Noord-Hollandschc Steden: Hoorn, Enkhuizen. 
Medemblik, Alkmaar, Purmerend, Edam cn Monnikendam 
zijn opgehangen. Het bovengedeelte vertoont nog eens de zoo
even genoemde wapens, ook door eene lijst omgeven, welke 
hier wordt ondersteund door twee vrouwefiguren, die geplaatst 
zijn in het midden van een aantal voortbrengselen van den 
Tuinbouw. Hoven dit schild prijkt de Gerechtigheid benevens 
twee beelden, die haren roem vermelden. 

Dit glas is onlangs gerestaureerd. 
29. Bevat eene voorstelling van den slag op de Zuiderzee, 

waarin ook Edam aandeel had. 
30. Edamsche familiewapens. 
31. Het wapen van Oosthuizen. 
32. Het wapen van Ilpendam. 
33. Het wapen van Purmerend. 
Hoewel soms zeer beschadigd, zijn deze glazen toch zeer be

langrijk voor hem, die het ornement uit den aanvang der 
N V l k l e eeuw wil bestudeeren. De invloed der Vlaamsche 
meesters als Vredeman de Vries, Pieter Koecke enz. is nog 
duidelijk waar te nemen. De kleuren, ofschoon niet meer zoo 
schitterend als die van de NVIc eeuw zijn toch harmonisch. 
Hoe spoedig echter de glasschildertechniek verviel, blijkt uit 
de enkele glazen, in het laatst der NVlIe eeuw vervaardigd en 
uit de restauratie 1?), in het begin der NVIIIe eeuw verricht. 

In de Kerkstraat trokken een paar gevels om hun kunstvol 
metselwerk de aandacht. Ook het huis aan de Kaasmarkt, 
waar de Maatschappij tot Nut van't Algemeen het levenslicht 
zag, werd om zijn architectonisch schoon met genoegen beschouwd. 

Men kwam nu op den Dam, waar het vermaarde hek, dat 
nimmer roest, bekeken werd, waarna het Stadhuis aan de 

beurt kwam. De bouwmeester schijnt zich het Raadhuis te 
Enkhuizen ten voorbeeld gesteld te hebben en heeft dit, in 
bescheidener afmetingen, nagevolgd. 

In de vestibule ziet men een steen, waarop men leest: 
Aleer dit Stadtefebouw 
Dus prachtig fier verscheen 
Zoo leid d' Heer Roelof Boot 
Daaraan den eersten steen 

Dees tijd Voorzitter van het Stadsbewint 
Gods ze^en daal' altoos op dit huys 

Gelijk een Zomerregen. 
Op den 18 Mev des Jaars 1737. E . W . 

Gebouwd! door JACOlt JOXGH, .\tr. Huystimmerman. 
Na de raadzaal, met het onlangs gerestaureerde, geschilderde 

behangsel, de kroning en het eerste recht van Salomo voor
stellende, te hebben doorloopen en eene vluchtige blik te heb
ben geslagen op de keurige NVIIIe-eeuwsche gebeeldhouwde 
stoelen, beklom men de gemakkelijke trap naar de boven-
vestibule, waar op de «Schepenkamer" onderscheidene oude schil
derstukken de aandacht trokken. Allereerst bezag men het 
portret »ten voeten uit" van de Edamsche reuzin Trijntje Kee-
ver, bijgenaamd »de groote Meijdt", die op haar zeventiende 
jaar 4.45 ellen moet hebben gemeten, om vervolgens het oog 
te richten op den eerbiedwaardigen Burgemeester Pieter Derksz, 
alias Langebaerdt, van wiens baard in de oude kronieken lof
felijke melding wordt gemaakt als zijnde het voorwerp, dat 
door den edelmoedigen bezitter in ^onderscheidene steden en 
plaatsen" in het jaar 15S3 ter bezichtiging werd gesteld »ten 
voordcele ende bate van die arme weeskinderen van Yedamme". 
Deze schilderij is een kopie van het origineel, dat thans te 
Amsterdam berust. 

Rustig staat deze deftige philantroop naast de eerzame «dikke 
kastelein uit het Heeren-Logement', die van het doek den ver
baasden beschouwer toeroept: 

Doe ik oudt was 
42 jeteren en gkezondt, 
Doe woogh ik 455 pondt. 

De oude schilderij. waarop de beroemde scheepstimmerwerf 
van Oosterlin is afgebeeld, herinnert aan den tijd, toen Edam 
»in nhering ende hanteering", bloeiende was, den tijd, toen 
men er «verponding betaalde van 16 Zoutkeeten, 13 Timmer
werven, 2 Lijnbanen, 26 Houtwallen en 48 Tuynen". 

Ook zag men nog in een benedenzaal de portretten van Prins 
Maurits en Krederik-Hendrik. 

Na nog een fraaien gevel van omstreeks 1500, aan den Dam 
staande, te hebben bezichtigd, begaf men zich naar hetDam-
hotcl. waar een keurige maaltijd het gezelschap wachtte. Dat 
het daarbij aan hartelijke woorden niet ontbrak, behoeft nau
welijks vermeld. 

Te negen uren scheepte men zich weer in , en te midden 
van het gejuich van de Edammers en het knetteren van het 
vuurwerk, stak de boot van wal. 

Dank zij het heerlijk weder, was de terugtocht langs Mon
nikendam , Broek-in-Waterland en Buiksloot zeer aangenaam. 
Menig glas werd onder genoeglijken kout of welluidend gezang 
geledigd, en toen men kort na middernacht de hoofdstad weder 
bereikte, waren allen het eens, dat deze excursie bij geen der 
vorige had behoeven achter te staan. 

B 1 N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
A M S T E R D A M . De Bakkerij-tentoonstel-

ling is uitmuntend geslaagd: zij werd tij
dens haren gehcelen duur door niet minder 
dan 90,828 personen bezocht. 

— De Hollandsche IJzeren-Spoorweg
maatschappij heeft zich tot den Minister 
van Waterstaat, Handelen Nijverheid ge
wend met het verzoek, dat de minister eene 
commissie van deskundigen benoeme, tot 
het instellen van een onderzoek naar den 
toestand van het Middenstationseiland van 
het Centraal-station. 

Wij hopen, dat de Minister weldra aan 
dit verzoek zal voldoen, opdat in zake het 
Centraalstation de waarheid aan het licht 
kome, en, naar wij vertrouwen, de onge
rustheid verdwijne. 

Immiddels is men thans bezig, de reeds 
gestelde bekapping, voor zoo ver die ver
zakt is, op te winden. 

D O R D R E C H T . De tentoonstelling van 
gastoestellen, voornamelijk voor andere 
doeleinden dan voor verlichting, op touw 
gezet door de afdeeling Dordrecht van de 
Vereeniging tot bevordering van Fabrieks-
en Handwerksnijverheid in Nederland, zal 
plaatshebben in het lokaal van den heer 
Van der Horst, Groenmarkt alhier, en 

geopend worden op Dinsdag 21 Septem
ber a. s. 

Vele hoogst belangrijke inzendingen zijn 
toegezegd. 

L E E U W A R D E N . Als ontwerper van het 
plan der gebouwen ten behoeve van de 
Vereeniging «de IJsclub" alhier, onder het 
motto Ijsvermaak ingezonden, heeft zich 
bekendgemaakt de heer A . H. Hoekstra, 
architect alhier. 

Dat plan bevat eveneens eene gecom
bineerde feest- en muziektent, alsmede 
eene directietent. 

Naar aanleiding der gehouden bespre
kingen heeft de directie dier Vereeniging 
thans besloten de uitvoering van dat plan, 
behoudens eenige wijzigingen, op te dra
gen aan den heer A. J. de Boer, timmer
man, mede alhier, voor de door hem in
geschrevensom van / 4 S 0 7 , terwijldeheer 
Hoekstra met de leiding belast is. 

Dezer dagen is met de werkzaamheden 
reeds een aanvang gemaakt. 

WlJK-BIJ-DuURSTEDE. Met de restau
ratie van het kasteel, waar vroeger de 
bisschoppen van Utrecht woonden en oud
tijds een Romeinsche burcht stond, zal 
eerstdaags een begin worden gemaakt. 
Het Rijk heeft daartoe subsidie verleend. 

B E N O E M I N G E N . 
Benoemd te Enschedé tot leeraar in het 

handteekenen voor het middelbaar en 
lager onderwijs J. H . Weyns te Harlingen. 

CORRESPONDENTIE . 
Aan Z. te R. Uw brief wordt in het 

volgend nommer opgenomen. 

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

Aanbesteding. 
Op Zaterdag 4 September 1886, des namid

dags te 2 uur, zal in het Café „de Gouden 
Leeuw", Nieuwe Rjjn N°. 22 te Leiden, worden 
aanbesteed: 

Eene belangrijke verbouwing van 
het Perceel aan de Botermarkt 
N». 8 te Leiden. 

Bestek en teekeningen liggen van af 31 
Augustus ter inzage in genoemd Café en zjjn 
aldaar voor ƒ 2,— verkrijgbaar. Aanwijzing 
in loco Vrjjdag 3 September, des voormiddags 
te 11 uur. Inlichtingen zijn te bekomen bij 
den architect W. A. V. L I T H , Papengracht 
N°. IS aldaar. 
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Aanbesteding. I Bouwkunde! ; AANRESTEDING 
„ „ „ . . „ „ c n ™ ... w r T u r . T ? r U s dor I Iemand van goede getuigen voomen «tg A All C ü l H U . BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Dinsdag 31 Augus
tus 1886, 's voormiddags ten 11'/. ure, in het! 
openbaar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Het O N D E R H O U D van School' 
n". 15 (2e Overgangsschool) van 
1 September 1886—31 December 
1888. 

Aanwjjzing 2S Augustus a. s., 'svoormid-
dags Hl ure, in het gebouw der School Riet-
grachtstraat n°. 21); bestek met gezegeld in-
schrjjvingsbiljet tegen betaling van ƒ 0.50 ter 
Secretarie verkrijgbaar. 

Iemand van goede getuigen voorzien 
zich gaarne geplaatst als B O U W K U N D I G - Maandan den 20"" September 1886, des 
O P Z I C H T E R - T E E K E N A A R . Hoog sa- i "JnaïWaffl \m U»/, uren, zal. onder nadere 
laris geen vereischte. Brieven onder motto | k rf d o o r denVoorritt 
•BOUWKUNDc aan den Boekhandelaar A. I g . » . , 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t . ) 

Op Dinsdag den 21"" September 1886, des 
namiddagsten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te Utrecht. 
van: 

Bestek N°. 44fi. 
Het verrichten van grondwerken, 

het leggen en wijzigen van spo
ren en wissels, en het uitvoeren 
van eenige bijkomende werken, 
ten behoeve van de uitbreiding 
der werkplaats op het Station 
Z W O L L E . 

Raming / 98000.— 
De besteding geschiedt volgens Ij 42 van 

het Bestek. 
Het Bestek ligt van den 23"'" Augustus 

18S6 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur W. J . K L E R K DE 
REUS te Me/i/iel en is op franco aanvraag 
aan genoemd Centraalbureau (Aid. Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling van /1.— 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den ]1J™ September 18SC, ten 12,30 
ure des namiddags. 

Utrecht, den 2Ü"«° Augustus 1SS6. 

MEIJER te Leeuwarden. 

Maatschappij totExpIoitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
( V o o r r e k e n i n g van d e n S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 21"" September 1886, 's na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
Spoorwegen bjj de -Moreelse Laan te Utrecht. 

van: 
Bestek N°. 445. 

Het maken van de uitbreiding der 
Werkplaats op het Station 
Zwolle. 

Raming / 263500. — 
De besteding geschiedt volgens ij 155 van 

bet bestek. 
Met bestek ligt van den 23"'" Augustus 1 vso 

ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo-
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur W. J . K L E R K DE REUS 
te Koppel en is op franco aanvraag aan ge
noemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer
ken) te bekomen,tegen betaling van / 2.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 11J™ September lSMi, ten 12,30ure 
des namiddags. 

Utrecht, den 20""» Augustus ISSIi. 

, of een der 
Leden van het College van Gedeputeerde 
Staten der Provincie Zuid-Holland, en in bjj-
zijn van den Hoofd -Ingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat in Zuid-Bolland, aan 
het lokaal van het Provinciaal Bestuur te 
's Gracenhage, worden aanbesteed: 

Het M A K E N van den I J Z E R E N 
B O V E N B O U W voor de brug 
over de Oude Maas, nabij de 
Haven van Barendrecht. 

Raming ƒ 290,000.—. 
De aanbesteding zal geschieden bij enkele 

inschrjjving, overeenkomstig !> 431derA.V. 
Het bestek zal van af Dinsdag 2 Sep

tember e. k. ter lezing liggen aan het lo
kaal van het Provinciaal Bestuur van Zuid-
Holland te '«-Gracenhage, en is voorts van 
dien datum, op franco aanvrage, tegen 
betaling der kosten. te bekomen bjj de 
Boekhandelaars firma GEBROEDERS V A N 
C L E E F , Spui 11". 2s», te '.iGravenhage en 
door hunne tusschenkoinst in de voornaam
ste gemeenten des Rijks. 

Nadere inlichtingen, ook omtrent de kos
ten der besteding zjjn van af 5 September 
e. k. te bekomen bij den Hoofd-Ingenieur 
van den Provincialen Waterstaat in Zuid-Hol-
'and. .1. V A N DER VEGT, te 's-Gracenhnge, 
en bij den Ingenieur .1. A . ROI.IER in de 
Directiekeet te Ito rend recht. 

De Gedeputeerde Staten der Provincie 
Zuid-Holland, 

FOCK, Voorzitter. 

F. TA VENBAAT, Griffier 

Maat schil pp ij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 7J-" September 1886, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maat6chappjj tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bjj de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N" . 44'.). 
Het verrichten van herstellingen 

en het uitvoeren van daarmede 
in verband staande werken aan 
de gebouwen, kunstwerken en 
verdere inrichtingen van den 
spoorweg Zwollc-Almclo. 

Raming f 12450.—. 
De besteding geschiedt volgens § 50 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 23"'° Augustus 

1886 ter lezing aan het Centraalbureau by 
de Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur W. J. K L E R K DE 
REUS te Memel en is op franco aanvraag 
aan genoemd Centraalbureau (Afd. Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling van/ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 2 a ' n September ISSfi, na aankomst 
van trein 468, te beginnen van Almelo. 

Utrecht, den 21""» Augustus 1SSG. 

GOUDEN 
Staats-Medallle. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

De Portland-Cementfabriek van 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
te Aiiitiiit'liiir»- bij Uii'liiïcli a d . liijn 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naar 
den eisch der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, 

met garantie voor de grootste vastheid en 
deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der fabriek: 400,000 vaten per jaar. 
Magazjjnhouders in de voornaamste steden. 

DUSSELDORF 
1880. 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 
1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 
aM. 1879. 

Diploma A: 
Eerste prijs 
voor uit
muntend 
fabrikaat. 

Kassei 
1870. 

B. HOLSBOER. - V111I101». 
Leverancier van Z. M. den Koning. 

^ _ v Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

m e t Z i l v e r 1 8 6 8 , 1 8 8 1 , 1 8 S 3 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 
H o o g s t e o n d e r s c h e i d i n g 1 8 7 9 . 

E Q U E R R E S , M E E T K E T T I X G E X , B R I E F - en l ' A K K E T B A L A N S E N , enz. enz. 
B A K E N S . R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 
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Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VIL DE TRAVERS. 
F A B R I E K 

T E 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

N A T U U R L . A S P H A L T 

VIL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphallwegen en dim Dorsclivloereii. 
Werken in Asplialt-Mastiek voor Trottoirs, Skaliiig-llinks, Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magaz(jiivloeren, Gangen, Verandas. 

HniiT.- en Dakbedekkingen, lleton-l'iindeeriiijfen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren. Bedekkingen enz. gelieve men zier 

te adresseeren aan int Kantoor der fabriek, Beltweg : i , Amsterdam, of bij den Heel 
H . G. KNOOPS C.Ozx.. Heekstraat V. (fi, te Arnhem. 

De Directeur. W. P A T O N W A L S H 

De Nederlandsche 
CEHE.W 

te V R I J E N B A N bij D e l f t , 
hier te lande de oudste in dit vak, beveelt 
zieb aan voor het leveren van R I O L E N , 
BUIZEN, W A T E R - 11 B E E R P U T T E N , 
G E V E L W E R K en alle tot Int bouwvak 
behoorende artikelen. 

H.& J.SUYVER, 
FABRIKANTEN VAN 

STOÖMETELS ES ïïl 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1SSS bekroond niet 
EE5E-DIPL0JJA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d . 
Bickerstraat 

AMSTERDAM. 
Sinziger Mozaiekvloereofabriek 

SINZIG a Rijn. 
Deze Mozaïekvloeren hebben zich se

dert ruim 15 jaren als de hardste, stand-
vastigste en, door de rijke kleuren, als de 
schoonste bevloering doen kennen. Uit 
fijne klei en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bjj het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afslijting is 
onderworpen, zoeals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & C'. , Amsterdam. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere o/oi 
niet tropische producten; 

llllllrliili' i'li ll\|i;ilisi'l'lrlillc Sll'Clnivi'llkil|i|il'll, 
, GEBOUWEN ui Scherphoek 11 nu andere »»ij/.-n, 

p M in ijzer «1 ijzer •« hout .1 steen. 
VAN OER LINDEN & C".. te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijlie-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

<-.! I \ II 11 i ' f l ' l i II LI l ' |l I II 

M I N I S & w uwm 
R O T T E R D A BI 

E I G E N A A R S v a n B A S A L T G R O E V E N 
in RIJNPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quo 11 ast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Basalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Fanroiivnl-, porpliier- en basalt keien. 

A . J . B A C O N & C c . ~ 
Ingenieurs, Aannemen van Verwarming 

en Ventilatie, Gas- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen enz. 

BEKROOND met Gouden. Zilveren eu Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m N' . 3 8 9 , 
AMSTERDAM. 

IiirichtiriLron vooropenbaregebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en beLjrootin^en worden kosteloos 
geleverd DE LINT k Cie. 

Hiittirtlilni. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V L L L E R O Y & B O C H , 

B O C H F R E R E S 
MIKTOX HOLLINS & Cie. 

Trottoir-Ijzersteen en Cementtegels. 
Groote voorraden. 

BKCkKR & BtDIMMill. -
KONINKLIJKE FABRIEK 

ABXHKM. 
W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
• l i l en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmaitleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

JAN VAN DER POT, Vischsteeg Ik h 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen eoiieurreereiide prijzen. 

Duitsche Port land-cement merk „ D i j c k e r h o f f & S ö h n e " . 

B e l g i s c h e k l u i t - c n h y d r a u l i s c h e k a l k . 
Billijke prjjzen en vrachten. 

Kunstjïraiiiet systeem Petitjean. Polyehrom- of Frescocement. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

PÜOTOLITIiObltPIllE, PIIOTOMtOGBAPHlE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Puotelltbegraphie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plan», Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P I I . U I I I I C -
Kinphii' voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne MIITCIIIj|ii-imi<hiiiic voor HH. Druk
kers, sliet tot de minste prjjzen. 

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

G K J. T H I E M E . 

Gedrukt bij G. W. van der Wiel & f>., te Arnhem. 
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A.WrW. 
Redacteur-Uitgever \V. V A X G E N D T JGz. ' A B O N N E M E N T /~2.2$ per 3 maanden of weluse utdenper jaar, bij 

voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: ! vooruitbetaling en franco toezending v u dit bedrag, Voor het buitenland 
f 7.50 en Neüerlandsch-Indie" f 9.—, bei<len bij vooruitbetaling 

Adres • 
Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amieitia J A N S P R I N G E R , A D V E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
C. B. P O S T H U M U S M K Y I E S en A . W . W E I S S M A N . .cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

Stukken, deze Redactie betreflcnde, te adresseeren aan den Heer AFZONDERLIJKE NUMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
C. IS. POSTHUMUS M E V J E S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 1 en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer Arnhem en bij den Hoofd-Correspondcnt JoH. ü . SIKMI.FR Cz.v., Boek-
T H . G . STRKNUERS , Oosterdoksluis, te Amsterdam. handelaar te Amsterdam. 

(A. e tA.) HIJ D E P L A A T . 
S C H E T S E N E N D E T A I L S V A N H E T S L O T R O S E N U O R G E N 

D E H O L M E N S K E R K T E K O P E N H A G E N . 

Het slot Rosenborg tc Kopenhagen dateert van het 
jaar 1614 en is gebouwd tijdens de regeering van 
Christiaan I V . Het is een der schoone voorbeelden 
van den invloed der Hollandschc Renaissance in De
nemarken en vertoont met zijne torens en topgevels 
een indrukwekkend uiterlijk. De middentoren verheft 
zich hierbij tot eene hoogte van 100 M . 

Op de plaat zijn voorgesteld twee binnendeuren van 
de vorstelijke vertrekken met haar karaktervol beslag. 
Verder de hoogstsierlijke windvaan van den midden
toren. 

Geruimen tijd diende het slot tot verblijfplaats der 
Deensche vorsten; eerst in lateren tijd werd het inge
richt tot museum van vorstelijke kostbaarheden in goud, 
zilver , edelgesteenten, wapens , kleederen, meubelen , 
enz., in chronologische orde gerangschikt. Al s zoodanig 
is het een rijke studiebron voor de geschiedenis der 
vorige eeuw. 

De Holmenskerk is gebouwd in het begin der 17e 
eeuw. Ze bevat de grafmonumenten van Niels Juel en 
Peter Tordenskjöld of Peter Wessel, welke laatste be
kend is uit den Noordschen oorlog tijdens de regee
ring van Ercderik IV. 

De op de plaat afgebeelde windvaan en versiering 
der lichtkronen zijn merkwaardige voorbeelden van 
smeedwerk uit de 17e eeuw. 

F . J. B R E M M E R Hz.\ . 

(A. et A.) E V E N T J E S O V E R D E 
G R E N Z E N . 

Vele bouwkundigen cn ook anderen, die een open 
oog hebben voor het schoone, zijn in de gelegenheid 
om althans éénmaal per jaar een reisje te maken naar 
de eene of andere plaats of landstreek, die, hetzij om 
de belangrijkheid op kunstgebied of wegens haar na
tuurschoon, genoeg aantrekkelijkheid bezit om belang
stellenden erheen te lokken. 

In den regel worden die plaatsen nogal ver gezocht, 
want het zou al te dwaas geacht worden, wanneer 
men een dag of acht vacantie dicht bij huis doorbracht. 

Een uitzondering mag het genoemd worden, wanneer 

iemand zijn vacantietijd binnenslands doorbrengt en dien 
b.v. aan een uitgebreiden wandeltocht besteedt. Zoo 
iemand zou zich min of meer schamen om het zijn 
kennissen te vertellen, uit vrees van een zonderling 
genoemd te worden. 

Dat het echter zeer goed mogelijk is om veel merk
waardigs te zien zonder veel tijd ter beschikking te 
hebben, zal menigeen zeker reeds ondervonden hebben 
en o. a. zullen de leden van A . et A . , die als zoo
danig aan eene jaarlijksche excursie deelnemen, ervan 
kunnen getuigen, hoe aangenaam en nuttig een zo
merdag kan doorgebracht worden. 

Aangezien deze excursies, om verschillende redenen, 
steeds ondernomen worden naar die plaatsen, dieeenigs-
zins in den omtrek liggen, teneinde niet meer dan 
één dag noodig te hebben, is men van zelf genoodzaakt 
om, wanneer men wat verder uit wil vliegen, zelf het 
initiatief te nemen of, in het gunstigste geval, gehoor 
te geven aan de invitatie van een welwillend kunstbroeder. 

Onder die streken van ons land, welke wegens hare 
afgelegenheid weinig bezocht worden (en uit een ar
chitectonisch oogpunt niet ten onrechte), behoort het 
gedeelte , dat bekend is onder den naam van Twente. 
De bevolking bestaat voor een groot deel uit indus-
triëelen, die als steunpilaren van bijna geheel dc hen 
omringende maatschappij, hier ook den toon aangeven 
op kunstgebied. En nu zou men denken, dat, waar 
de industrie een voorname plaats inneemt, ook de 
kunst moet geacht worden. Doch neen, bijna nergens 
is kunst en nijverheid verder van elkaar verwijderd 
dan hier. Dit openbaart zich in de eerste plaats in 
de woningen of zoogenaamde villa's der notabelen. 

Met de grootst mogelijke consequentie worden alle 
muurvakken der moderne huizen daar gepleisterd, alsof 
het in de gemeentebouwverordening zoo bevolen was, 

i en de versiering der gevels bestaat uit eene over-
I vloedige en meestal zeer heterogene collectie terra-
j cotta ornementen. 
I Geen /litis licet hier compleet, of 't al of niet bewoond is, 

Tenzij 't met 4, 6, 8, 10 bloempotten bekroond is. 
In 't kort dc cement-architectuur bloeit er nog welig. 
Het merkwaardigst is, dat bijna alle moderne huizen 

bijzonder veel overeenkomst met elkaar hebben en b. v. 
villa's te Hengeloo, hun tweede ik zoowel te Enschedé 
en Groenloo als elders kunnen vinden. 

http://Sikmi.fr
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Gelukkig schijnt er toch verandering ten goede te 
komen en is een van de jongere architecten erin ge
slaagd om te Hengeloo een bouwpatroon te vinden, 
wiens smaak blijkbaar genoeg ontwikkeld is om een 
eenvoudige cn degelijke facade met gevoegde en on
opgesmukte muurvakken te verkiezen boven een huis, 
dat als monsterkaart van bouwmaterialen dienst kan 
doen; we willen hopen, dat het voorbeeld navolging 
vinde. 

Wanneer de Twentenaren zich ontspannen willen , 
schijnt het vaderland niet in hun behoeften te voorzien, 
althans des Zondags trekken ze in grooten getale over 
de grenzen om tc Bentheim te zoeken wat ze in hun 
eigen land niet vinden kunnen. We volgden het voor
beeld van zoovelen en stapten weldra aan het station 
Bentheim af. In tegenstelling met de stationsgebouwen 
van den Ned. Staatsspoorweg, die we gepasseerd «aren, 
maakt dit gebouw een bijzonder goeden indruk. Het 
is opgetrokken in dien eigenaardigen vakwerkbouw, die 
in Duitschland veel toegepast wordt, met Gothische 
motieven en sierlijke details, terwijl het schilderachtig 
silhouet, door de torentjes, veranda's, enz., een aardig 
geheel vormt met de boschrijke omgeving. Onwille 
keurig kwam Garnier's oordeel over de Duitsche stations 
ons voor den geest n.l.: Les pre miers vous amusent, 
les seconds vous ennuient, metis enfin ils vous agacent. 

Over de beide laatste uitingen zullen we niet oor-
deelen , maar de eerste is o. i. zeer juist. 

Door een breede laan van eeuwenoude eiken wan
delden we den heuvel op, die op zijn kruin het slot 
van Bentheim's vorst draagt. Rondom langs de helling 
van den heuvel verdringen zich als 't ware de huizen 
om zich onder de bescherming te stellen van den grijzen 
kolos , die met onverholen trots, als bewust van zijn 
kracht, de torens en tinnen in de lucht verheft, 
schijnbaar gereed om den overmoedigen indringer te 
tuchtigen. 

Door een bijzondere omstandigheid was het slot 
voor belangstellenden toegankelijk en traden we de 
vestingpoort binnen, om daarna door de slotpoort op 
het binnenplein te komen. Hier vonden we, wat in 
Engeland een fancy-fair genoemd zou worden, en onder 
patronaat van de vorstelijke familie, die zich ook tus
schen de vele bezoekers bevond, werden in de ver
schillende tentjes door eene keurbende van Bentheim's 
schoonen pogingen aangewend om geld te verzamelen 
voor een ziekeninrichting. 

Het was duidelijk, dat de lieftallige verkoopsters 
moeite gedaan hadden om een kostuum te bekomen, tlat 
in harmonie met de omgevende gebouwen zou zijn, 
maar aangezien de stichting van het gebouw uit de 
I0 k' eeuw dagtcekent en er sedert dien tijd dikwijls 
aan bijgebouwd en gerestaureerd is, moest het hoogst 
moeilijk zijn om anachronismen tc vermijden. Om 
den critici den mond te snoeren was dan ook de ver
scheidenheid der costumes even groot als die der stijl
vormen van het slot; het gracieuse XVI(1,-eeuwsche 
costuum der „lidelfriiulein" bleek echter het meest in 
den smaak te vallen. 

Aan eene zijde grenst het slot aan den daarbij behoo
renden tuin, die evenwel nog binnen den vestingmuur 
ligt. Aan de achterzijde loopt het bosch tot tegen de 
verdedigingswerken, welke laatsten er echter bovenuit 
steken; hier en daar ziet men tusschen de boomen 
kolossale stukken rots uitkomen, die indertijd den 
duivel in eigen persoon tot slaapplaats gediend hebben, 
althans op de bovenzijde van een der stukken is de 
afdruk van een reusachtig oor zichtbaar; de rots heet 
daarom het duivels oorkussen. 

Vanaf den rondom het slotplein loopenden vestingmuur 
vertoont zich aan de andere zijde een prachtig panora

ma van de omstreken en er behoort slechts weinig 
verbeeldingskracht toe, om, wanneer men langs de 
massieve, zware borstweringmuren wandelt en hier en 
daar een bronzen kanon tusschen de kanteelen ziet 
dreigen, zich voor te stellen hoe inrichtingen als deze 
te waardeeren zijn in tijd van oorlog. 

Wanneer het slot gesticht is, kan niet met zekerheid 
gezegd worden; bekend is het, dat de Romeinen reeds 
omstreeks Christus' geboorte hier een versterkte stel
ling hadden aangelegd. 

In den rotswand zijn verscheiden inscripties te vinden, 
die op de geschiedenis betrekking hebben. Een ervan 
verkondigt met eenigen ophef den roem van de vesting; 
zij is in 't Latijn en luidt vrij vertaald, als volgt: „Sta! 
wandelaar, sta! bewonder den burcht, een gedenkteeken 
van de oude Romeinsche glorie, wiens grondslag de 
hechtste rots is. Kent gij den grondvester niet? Het 
was Drusus Germanicus, de stiefzoon van keizer Au
gustus, Romeinsch Consul en bevelhebber van het 
Romeinsche leger in deze streken. Bewonder zijn 
ouderdom, die met het begin der Christelijke tijdreke
ning samenvalt; den Frankischcn koning strekte hij tot 
woning, den Bentheimschen vorsten tot geboorteplaats. 
Gevallen zijn de overige gedenkteekenen van Romeinsche 
macht, die eenmaal door de Tubanten opgericht waren. 
Dit echter staat, bloeit en zal eeuwig blijven". 

In de geschiedenis komt herhaaldelijk voor, dat het 
slot te Bentheim belegerd en verdedigd is: in 1760 
tijdens den zevenjarigen oorlog, toen het door de Fran-
schen bezet en door de Hanoveranen beschoten werd, 
en het laatst in 1796, toen de Eranschen er het beleg 
voor geslagen hadden en na een langdurigen strijd 
en met veel verlies de bezetting tot capitulatie dwongen. 
Dat deze toen slechts bleek te bestaan uit 20 soldaten 
en een Hollandsch officier, Westerhuis, was voor de 
belegeraars eene bittere teleurstelling. 

Door de verschillende belegeringen zijn er nu en 
dan ook groote verwoestingen aangericht en is er, 
zooals we reeds opmerkten, een groote verscheidenheid 
in de stijlvormen, aangezien elke herstelling werd uit
gevoerd in den stijl, die in dien tijd de overheerschende 
was. Zoo is de slotpoort in het begin der vorige eeuw 
herbouwd, zij heeft in het front een pilasterverdeeling 
met ranke, Ionische kapiteelen en vruchtenfestoenen, 
die het wapenschild en de naamcijfers van den bewo
ner omlijsten ; de profilceringen en kroonlijsten hebben 
fraaie lijnen en verhoudingen. Het gebouw, waarin 
vroeger de concertzaal moet geweest zijn, wordt tegen
woordig gerestaureerd in vroeg-Gothischen stijl. Het 
nog niet gesloopte gedeelte is rijk betimmerd in Louis-
XVI-stijl, maar draagt de sporen van verwaarloozing. 
Generaal Van Damme, die in 1795 het slot ingenomen 
had, heeft veel schuld aan den vervallen toestand van 
vele zalen; behalve de decoratiën liet hij ook vele 
kostbare meubelen en merkwaardigheden vernielen. 

Het tegenwoordige verblijf der vorstelijke familie is 
een groot, maar smaakloos gebouw uit het begin 
dezer eeuw, dat op het slotplein langs een der zijden 
gebouwd is. 

De meeste huizen in het dorpje zijn van één ver
dieping en hebben vakwerkgevels; de topgevels zijn 
van buiten beschoten. De steengroef, die aan het eind 
van het dorp en den heuvel ligt is tegenwoordig wei-
nigbeteekenend. De voorhanden stukken steen hebben 
zeer verschillende kleuren van rood tot lichtgeel en 
de daartusschen gelegen nuances. 

Hieruit is het ook te verklaren dat ze voor gevels 
bijna niet meer gebruikt wordt. De groef te Gilsdorf, 
die op een uur afstand ligt, levert een meer gelijk
kleurige steen, die dan ook meer gevraagd wordt. 

Een van de grootste aantrekkelijkheden voor de 
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vreemdelingen is voorzeker het Kurhaus, dat, in de 
nabijheid van het station, in het bosch gelegen is. 
De badplaats wordt door vele Hollandsche families 
bezocht, die van de zwavelbaden herstel van gezond
heid verwachten; des Zondags is er in het Kurhaus 
concert en bal. Dat er ook van deze uitspanning veel 
gebruik wordt gemaakt door Hollanders, bleek, toen 
een musicus het signaal gaf, dat het tijd werd voor den 
„badtrein", die des Zondags een uur later naar Hol
land vertrekt: het grootste deel der bezoekers toog 
toen naar het station. 

Onder deze laatsten behoorden ook wij en na eene 
korte wandeling in den maneschijn, die in de dicht be
groeide lanen van het bosch een fantastisch licht ver
spreidde , namen we afscheid van dit romantisch oord, 
waar de dag op zeer aangename wijze doorgebracht was. 

We kunnen ieder, die eenigszins daartoe in de ge
legenheid is, een dergelijk uitstapje ten zeerste aanraden. 

Amsterdam 18 Aug. '86. M. D. J. 

(A. et A.) I N G E Z O N D E N . 
O U D E KUNST. 

Dezer dagen bezocht Professor Ewerbeck, uit Aken, 
vergezeld door een aantal zijner leerlingen, weder ver
schillende plaatsen in ons land, met het doel, materiaal 
te verzamelen voor zijne uitgave „Die Renaissance in 
Belgicn und Holland. 

Het is zeker voor ons nationaal gevoel alles behalve 
streelend, dat jongelieden van een Duitsche Polytech
nische school hierheen moeten komen, om ons met de 
talrijke en fraaie overblijfselen onzer zestiende- en zeven-
tiende-eeuwsche bouwkunst en kunstnijverheid bekend 
te maken. 

Hebben wij dan geen Polytechnische school te Delft, 
die reeds sedert 1864 bestaat ? Waarom heeft die tot-
dusverre zich zoo weinig aan onze oude kunst laten 
gelegen zijn? Hebben wij niet talrijke kunstlichamen, 
wier taak het moest zijn, een monumentaal werk over 
Nederlandsche Oude Kunst tot stand te brengen ? Be
halve de afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, 
door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
uitgegeven, een werk zonder systeem en vaak van 
hoogst gebrekkige uitvoering , hebben wij hier niets. 

Onze Nederlandsche architecten schijnen nu eenmaal 
blind te zijn voor de kunstschatten van voorheen. Toch 
klagen zij nog, wanneer een man als Victor de Stuers 
zich de oude kunst aantrekt. Waar zijn de mannen, 
wien het een lust is, hunne beste krachten aan het weer
geven van de kunstvoortbrengselen van voorheen te 
wijden ? Vraag het maar eens aan het Bestuur der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, dat alle 
moeite heeft, stof voor zijne uitgave te krijgen en zich 
dikwijls met zeer middelmatigen arbeid tevreden moet 
stellen. 

Ik wil op het scheppend vermogen onzer bouwmeesters 
niet afdingen. Wij beleven echter thans een tijd van 
malaise, die den meesten architecten noodzaakt, hun 
scheppingskracht tijdelijk op non-activiteit te stellen. 

Als zij nu de ledige uren eens besteedden aan 
de talrijke overblijfselen van oude kunst, overal ver
spreid , zouden zij hun hand oefenen, hun smaak louteren, 
en tot eer van het vaderland werkzaam zijn. 

Dat deze opwekking daartoe moge medewerken is 
de wensch van een Navorscher. 

(A.etA.) D E EXCURSIE. 
In het verhaal der excursie van 22 Augustus j . 1., 

van eenige leden van het Genootschap Architectura et 
Amicitia, wijdt de schrijver-bouwkunstenaar eenige re
gelen aan de in aanbouw zijnde St.-Nicolaaskerk te 

Amsterdam en verklaart daarin, dat de koepel hem 
beter bevalt dan de torens. 

Als reden geeft de schrijver-bouwkunstenaar op, dat 
de bekapping der torens gedrukt is. 't Is moeilijk 
zoo iets door bewijzen te staven en mijne bewering, 
als bouwmeester, dat de torenbekappingen de juiste 
afmetingen en overeenstemmende vormen hebben om 
den koepel tot zijn waarde te doen komen, heeft even
veel waarde als het tegenovergesteld beweren van den 
schrijver bouwkunstenaar. 

Voorts spreekt hij over dc vreemde plaatsing der 
torens. Deze plaatsing kan toch geen invloed uitoe
fenen op den vorm, dc afmetingen en de schoonheid 
der torens zelve. 

Dat de torens niet geplaatst zijn, zooals men dat tot 
heden bij kerken met twee torens veelal gewoon is, 
geeft wel recht te zeggen: de plaatsing is vreemd. 

Dat die vreemde plaatsing een minder goed effect 
maakt, ontken ik. 

Eene andere plaatsing was tengevolge van den ter-
reinvorm in zekeren zin onmogelijk. 

Daarbij is mij gebleken , dat bij vele kerken met 
twee torens op één plan, dit altijd een zekere stijf
heid en eentonigheid teweegbrengt door het gelijk 
loopen der overeenkomstige lijnen. 

De vooruitplaatsing van den toren aan de westzijde 
geeft m. i. eene aangename speling in de lijnen, niet
tegenstaande beide torens gelijkvormig zijn. 

Had ik op een regelmatig terrein gebouwd, dan zou 
het mij waarschijnlijk niet zijn ingevallen de torens te 
plaatsen zooals zij nu staan; moest ik echter hetzelfde 
nog eens behandelen, ik zou bepaald de torens plaat
sen als nu. 

Dat de schrijver en zijne tochtgenooten het met mij 
niet eens zijn is hun recht; misschien hebben zij op 
dat gebied meer ondervinding en meer schoonheids
gevoel dan ik. 

Tot zoover is het Architectura et Amicitia. 
Wat daarna volgt „dat zij zoo slecht gedetailleerd 

is", zonder bewijs, grond of reden, waarom men dit 
aanvoert, daarbij te voegen, pleit niet voor beleefd
heid en fijngevoeligheid van den schrijver en hier is 
„Amicitia" zoek. 

Hoewel ik vermeen als bouwmeester de kinderschoe
nen ontwassen te zijn, houd ik mij toch aanbevolen 
voor een juiste aanwijzing dier slechte detailleering. 

Gaarne wil ik eens een lesje van de heeren tocht
genooten hebben in het detailleeren, opdat ik in 't 
vervolg wete, hoe te handelen, zoodat mijne werken 
de goedkeuring van die heeren critici mogen wegdra
gen als zij gaan spelevaren. 

Eene vergelijking met het beste werk van een der 
meest ervaren leden van Architectura et Amicitia zou 
bijvoorbeeld tot leiddraad kunnen dienen. 

Eene zoo oppervlakkige beoordeeling van een on
voltooid belangrijk bouwwerk past m. i. niet in een 
ernstig vakblad en trekt mijn aandacht al evenzeer, 
als de wijze waarop de redactie het woord „ook" laat 
volgen op de beoordeeling van mijn werk. 

Aangezien het verslag van de excursie voorkomt 
onder A. et A . , mag ik hopen, dat het Bureau van 
Redactie, met wier voorkennis dat stuk gesteld is, 
aan dit schrijven een plaatsje in het eerstvolgende nom
mer zal willen afstaan, vertrouwende, dat men mij de 
overtuiging zal geven, dat de gemaakte bemerking door 
mij niet als een hatelijk gezegde kan beschouwd worden. 

Amsterdam, I September '86. 
A. C. B L E I J S , 

Bouwmeester der Sint-Nieolaaskerk 
te Amsterdam. 
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D E BRAND T E SCHEVENTNGKN. 
De brand, die den P t t u September het pas voltooide 

Kurhaus te Schcveningen vernielde , heeft tal van pennen 
in beweging gebracht. Dagbladen van allerlei kleur 
en gehalte boden den lezers eene groote verscheiden
heid aan van berichten omtrent het ontstaan en den 
voortgang van den brand; mededeelingen aangaande 
het ontoereikende van de bluschmiddclcn en het zoeken 
naar waterkranen en gasleidingen werden afgewisseld 
door verhalen omtrent het redden van personen en 
goederen, het cijfer der assurantie en den ijver van 
velen , die tot redding waren toegesneld. 

Onder al die berichten trok eene mededeeling van 
Het Vaderland meer bijzonder de aandacht; volgens 
dat blad werden de speeltafel met roulette en toebe-
hooren van de „Club de Schéveningue" gered en dit 
gaf een vreemden indruk, daar het groote publiek de 
meening is toegedaan, dat er in ons dierbaar vaderland 
niet gedobbeld wordt. De redactie beijverde zich dan 
ook in een volgend nummer de verzekering te geven, 
„dat het woord roulette haar in de haast bij 't opstellen 
van het verslag ontsnapt was en dat er, zooals men 
weet, in het Kurhaus geene roulette was". Het ont-
snappen van zulk een woord zou tot vreemde gevolg
trekkingen aanleiding kunnen geven : het Kurhaus toch 
staat onder het patronaat van de Gemeente en het zou 
moeilijk te verdedigen zijn vergunning tot het plaatsen 
van eene roulette aan het Kurhaus te geven, en den 
stadgenooten de kermis om redenen van moraliteit te 
onthouden. 

De uitwerking van den brand was vreeselijk en het 
geheele Kurhaus werd vernield; de muren, die nog 
staande gebleven zijn, moeten spoedig omvergehaald 
worden, of dc najaarsstormen zullen zich met dit werk 
belasten. Het geheele gebonw moet om zoo te zeg
gen van uit den grond vernieuwd worden en uit een 
architectonisch oogpunt kan dit niet betreurd worden. 
Bij den herbouw toch bestaat een uitmuntende gelegen
heid om tal van verbeteringen aan te brengen, niet 
alleen in de ordonnantie en groepeering, maar ook in 
de distributie der lokalen. De ondervinding, tijdens 
den korten duur der exploitatie opgedaan, is daarbij 
van groot nut en bemerkingen, door deskundigen ten 
beste gegeven , kunnen in overweging genomen worden. 

Het is te hopen, dat het gebouw op andere wijze 
wordt opgetrokken en dat gebroken wordt met de ge
woonte om dergelijke gebouwen door groote afmetin
gen een monumentaal karakter te geven. De opeen
stapeling van verdiepingen kan uit het oogpunt van 
veiligheid niet verdedigd worden, vooral niet voor een 
hotel, waar op alle verdiepingen tal van personen zich 
ter ruste moeten begeven. Het is noodig de conver
satie- en speelzalen in een afzonderlijk gebouw te ver
eenigen en ze af te zonderen van de logeerkamers, 
waarbij dan de mogelijkheid bestaat om vertrekken op 
den begane-grond te bekomen , die juist voor het leven 
aan het strand groote waarde hebben en in het oude 
Badhuis steeds gezocht werden. 

Nu worden wel-is-waar van vele zijden klachten 
geuit over den onvoldoenden toestand van dc brand
weer in de residentie en is het zeer waarschijnlijk dat 
ze ten deele gegrond zijn, maar de ramp zou niet 
kleiner geweest zijn , al was de inrichting van de Brand
weer uitmuntend geweest. In het gebouw toch waren 
tal van hydrantcn, maar de werking kon het vuur niet 
bedwingen, omreden het hooge gebouw op een zeer 
verheven grondslag staat. Men leze daaromtrent het 
bericht, voorkomende in Het Vaderland, waarbij de 
directeur der duinwaterleiding, naar aanleiding van het 
verbranden van het Badhuis en alle daarmede in ver
band staande quaesties, aan de Redactie van dat blad 

[ mededeelt, dat voor een behoorlijke watervoorziening 
I een drukking van 3 a 4 atmosfeeren wordt vereischt; 
; in verband hiermede gaat het toch moeilijk, om ten 
I behoeve van enkele gebouwen het pompstation in te 

richten om water tc geven van 7 a 8 atmosfeeren. De 
hooge drukking is een van dc voornaamste oorzaken 
van de betrekkelijke duurte van het water, zoodat bij 
het maken van een goed beredeneerd plan, het niet 
te verdedigen zou zijn, om den druk in dergelijke 
mate te overdrijven en de kosten dus zooveel hooger 
op te voeren. 

Daargelaten de bezwaren van verschillenden aard, 
die tegen te hoogen druk bestaan , kan men het pomp
station wel inrichten om water te geven van hoogen 
druk wanneer er brand is , doch bij de uitbreiding die 
de brand van het Kurhaus had verkregen , reeds vóór 
dat het brandsein was gegeven, zou door geen open
bare brandweer ter wereld iets noemenswaard tegen 
het vuur zijn uitgericht. 

Op de brandkranen van de waterleiding, zoo bericht 
de directeur verder, waren aangeschroefd 13 slangen, 
terwijl de kranen voor de brandspuiten, waaruit de 
stoombrandspuit en alle handspuiten werden gevoed, 
wijd open stonden. Bedenkt men daarbij dat in de 
Galeries, bij de stallen van den Tram, in één woord, 
in alle omliggende gebouwen onophoudelijk werd ge
spoten , dan is het niet te verwonderen dat het verlies 
in druk daar groot was. 

Ten slotte merkt de directeur op , dat absolute zeker
heid tegen brandgevaar nog nergens is bereikt en dat 
de beste brandweer van de wereld groote onheilen , als 
die van verleden Woensdag, niet zou kunnen beletten. 

Wij sluiten ons gaarne bij het gevoelen van den Di
recteur der waterleiding aan en vertrouwen daarom , 
dat de schuld niet geworpen zal worden op de Brand
weer, maar op de inrichting van het Kurhaus. Het 
is niet te verdedigen om tal van verdiepingen op el
kander te stapelen en de salons, zoowel als slaapka
mers , slechts door latten muren van elkander te schei
den. Daardoor wordt het brandgevaar verhoogd en 
er bestaat geen verband tusschen de hoofdmuren en 
de scheidingen der lokalen. 

De les is meer dan gevoelig, maar voor herhaling 
I der dergelijke onheilen moet gewaakt worden, Veel 
I hangt daarbij af van de houding van het Gemeente-
' bestuur ; het heeft de bevoegdheid den herbouw van 
I het Kurhaus in den vorigen toestand tc verbieden 

en het publiek zal dankbaar zijn, als er maatregelen 
in het belang der veiligheid genomen worden. 

Het wekt bevreemding, dat op de constructie van 
het Kurhaus nimmer bemerkingen gemaakt zijn, want 
wij leven in een tijd dat de verordeningen op het bou
wen tal van bepalingen behelzen, die den bouwheer 
aan banden leggen. Het optrekken van latten muren 
is in vele plaatsen verboden en dikwerf zijn ook de 
zwaarten aangegeven, waaraan de binnenmuren moeten 
voldoen. Het Kurhaus kon er op bogen een mini
mum van binnenmuren tc hebben, een gevolg van het 
streven, om de zalen op den begane-grond te maken. 

INGEZONDEN. 
Naar aanleiding van het door X in De Opmerker van 7 

Augustus vragenderwijze medegedeelde, is in het nummer van 
14 Augustus een met Y geteekend stukje opgenomen, dat veel 
te denken geeft. Na het lezen en herlezen ervan, vroegen wij 
ons af, is dit ernst of scherts? Een afdoend antwoord hebben 
wij niet kunnen vinden. Het eene gedeelte heeft al den schijn 
van vollen ernst te zijn, bij andere deelen is het moeilijk een 
glimlach te onderdrukken. Daar X het als ernstig gemeend 
in het nummer van 24 Augustus behandelt, willen wij zijn 
voorbeeld volgen, door ons aan een ernstiger beschouwing 
van hetgeen Y zegt, te wagen. 

Aan de bron gezeteld, is Y hoogstwaarschijnlijk beter dan 
vele anderen op de hoogte of er iets — en zoo j a , wat gaande 
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is van hetgeen, waarnaar X vraagt. Di t , de hoofdzaak, laat 
Y stilletjes rusten, doch vraagt erg naïef, of het zoozeer te 
bejammeren zou zijn, als door I)r. Cuypers en Jhr. Hoeufft 
ontwerpen voor de Utrechtsche Universiteit en de Tent in 
het Haagsche bosch gemaakt worden 

Te bejammeren? Óch, op zichzelf volstrekt niet. Doch als 
het waar is, dat die heeren daarmede bezig zijn, dan is a priori 
vast te stellen, dat dit met eenig doel geschiedt, omdat het in 
de verste verte niet is te veronderstellen , dat zij dit alleen 
voor hun genoegen zouden doen. 

Beide zaken hebben hun legaal verloop gehad en beslag ge
kregen. Is het nu waar, dat anderen bezig zijn met het maken 
van nieuwe ontwerpen, hetzij dit uit eigener autoriteit of op 
inspiratie van derden geschiedt, dan kan het doel geen ander 
zijn dan te trachten die plans in de plaats van de aangeno
men te schuiven. Dit zou een daad zijn, beleedigend voor 
de wettige machten en als zachtste naam te bestempelen met 
onderkruiping. Dat Dr. Cuypers een woordje mag mede spre
ken , geven wij in liet algemeen toe, maar in de Utrechtsche 
Universiteits-zaak heeft hij geen recht daartoe, tenzij geroepen 
wordende door hem, die daarin te beslissen heeft, namelijk 
de Utrechtsche Gemeenteraad met het Dagelijksch Bestuur 
aan het hoofd. 

Ook te 's I lage, zegt Y . zou men het niet betreuren, als 
Jhr. Hoeufft met den bouw van de Tent belast werd. Dat ook 
sluit in zich, dat men het te Utrecht werkelijk betreurt, dat 
Dr. Cuypers daar niet geroepen is geworden. Wie is, of zijn 
die men.' Is dit de bedekte term om het Dagelijksch Bestuur 
en den Gemeenteraad van Utrecht aan het verstand te brengen, 
dat zij, in hunne kortzichtigheid, den eenig rechthebbende 
zijn voorbij gegaan? 

Y kan zich niet begrijpen hoe het mogelijk is, dat een partij 
van malcontenten niet wil inzien, wat door Jhr. Victor de Stuers 
gedaan is ten bate van de Kunst in Nederland en om de waar
heid (?) in de bouwkunst te doen zegevieren. Y dwaalt. Die 
malcontenten zijn degelijk overtuigd van de groote verdiensten 
van Jhr. De Stuers en waardeeren zijn pogen in liet algemeen 

van ganscherharte. De malcontenten strijden alleen tegen 
de eenzijdige wijze, waarin dit op bouwkundig gebied geschiedt; 
zij kunnen niet inzien, dat de opvatting van de waarheid van 
Jhr. De Stuers en zijn zichzelf bewuste of onbewuste volgers, 
in naar de middeleeuwen wijzende vormen, geschikt is voor— 
of past aan het Nederland van het einde der 19e eeuw. Voor 
meer dan 300 jaren heeft Nederland met den middeleeuwschen 
geest gebroken en tevens met dc vormen, waarin die geest zich 
uitte. Zij passen niet aan onze tegenwoordige toestanden en 
levens- cn wereldbeschouwing. 

De malcontenten huiveren bij de gedachte, dat onze steden 
en dorpen geen andere vormen zouden te aanschouwen geven 
dan deze, omdat zij overtuigd zijn, dat de mensen in zulk een 
omgeving, ontegenzeglijk vatbaar wordt voor den geest, die 
eruit spreekt. Is het doel Nederland weder in dien keten te 
klinken, dan kunnen zij, die dat doel wenschen te bereiken, 
geen krachtiger middel aangrijpen, dan het land met mid-
deleeuwsch uitziende gebouwen te overdekken. 

Wij weten wel, dat wij, met dit te zeggen, het bekende spook 

weder ten tooneele voeren; maar hij, die de teekenen destijds 
met belangstelling en nauwgezetheid beschouwt en doorgrondt, 
zal dit oproepen niet overbodig achten. De kunst in het al
gemeen en de bouwkunst in het bijzonder, naar de middel
eeuwen gericht wordende, kan een der krachtigste oorzaken 
zijn, dat het spook belichaamd wordt. Onder meer zien 
wij in het Rijksmuseum en het Centraalstation zulke belicha
mingen. 

Op de bewering van Y , dat deze gebouwen, trots de vit- en 
bedilzucht van enkelen, door landgenoot en vreemdeling, als 
om strijd geprezen worden, zal wel iets af te dingen zijn. In 
plaats van enkelen kunnen wij gerust van velen spreken, die 
een afkeurend oordeel hebben uitgesproken. De stemmen van 
vreemdelingen zijn even verdeeld. In het nummer van De Opmer

ker van 14 Augustus kan men een gunstig oordeel van Reichen-
sperger lezen, met een ter zake dienende bemerking van Dc 
Amsterdammer en in het nummer van 21 Augustus eer. af
keurende oordeelvelling, naar wij meenen in niet malsche be
woordingen. 

Verder heet het: »de malcontenten kunnen natuurlijk (') de 
schoonheid dezer gebouwen niet inzien". Dat is gemakkelijk 
te verklaren. Hun geestesrichting is vooruit, niet terug. Van 
alles, wat langs den kreeftenweg gaat, hebben zij bij instinct 
een afkeer, cn hoe zouden zij dit dan schoon kunnen vinden ? 
dat zou onnatuurlijk zijn. Wij verheugen ons er echter over, 
dat Y dit natuurlijk vindt, omdat bij slot van rekening, de 
natuur sterker is dan de leer. 

In hetgeen dan volgt ligt naar ons inzien het zwaartepunt 
van al hetgeen Y zegt. Niets meer of minder toch dan het ge
loof doet hij als bondgenoot opdagen. Het onderwerp: ver
band tusschen geloof en kunstuiting, behoort in een blad als 
Dc Opmerker minder tehuis. Doch nu Y het ijs heeft ge
broken, wagen wij het ook dit onderwerp aan te roeren. 

Y dwaalt alweder als hij zegt, dat iemand, die in zijn werken 
(') Wij cursivceren. 

van zijn geloof getuigt, daarover hard wordt gevallen. De 
malcontenten, vooral zij onder hen, die hebben afgerekend met 
wat men hedentendage bij uitnemendheid MET geloof noemt, 
zullen zich daaraan, dank hunne ruimere opvatting, niet schuldig 
maken. Zij eerbiedigen iedere gepaste geloofsuiting, maar laten 
zich die niet als de eenige goede cn ware opdringen. Dat 
beginsel volgen zij ook. waar het de bouwkunst geldt. Zij voeren 
strijd tegen de van hoogerhand gesanctioneerde kunstuiting, 
omdat zij die verderfelijk oordcelcn, zelfs al was die op het 
een of ander geloof gegrondvest. In elk geval zijn wij Y dank
baar voor deze woorden; zij ontsteken eenig licht. 

In tegenstelling schrijft Y het treurige, waarover wij ons 
tegenwoordig moeten bedroeven, aan het atheïsme toe. Y zij 
gerust. Atheïsten, in de ware beteekenis van het woord, zijn 
uiterst dun gezaaid en met hun allen niet in staat, zelfs het 
geringste oproertje te provoceeren. Talrijker en gelukkig veel 
talrijker zijn zij, die door de geloovigcn met dien naam getee
kend worden , zonder het te zijn. 

Dat Jhr. De Stuers zich niet aan vitters, bedillers en mal
contenten stoort, is volstrekt geen bewijs, dat de waarheid aan 
zijne zijde is. Als Y dat meent, dan is het bewijs voor de 
waarheid hem gemakkelijk te leveren. Hij bedenke echter, dat 
het doordrijven van Jhr. de Stuers en zijn stilzwijgend igno-
reeren van hetgeen van andere zijde in het midden wordt ge
bracht, eerder een bewijs kan zijn van de zwakte der gronden, 
waarop zijn inzicht steunt of van vrees om die rond en open 
te verkondigen. Tusschen het zoo laag neerzien op anderer 
denkbeelden cn misbruik van macht is de afstand niet groot. 

Aangenaam was het ons te vernemen, dat Jhr. de Stuers de 
bouwwerken, die tot het nageslacht moeten spreken, niet door 
mannen van zijn richting laat uitvoeren om hen eenig (?) gel
delijk voordeel tc verschaffen, maar om verwezenlijkt te 
krijgen wat, naar zijn innige overtuiging, de eenige ware 
kunst is. Zeer zeker nobel. En toch durven wij met alle 
overige malcontenten gerust aannemen, dat die heeren dit 
alles niet alleen voor de eer doen, maar behoorlijk betaald 
worden, hetgeen billijk is. Doch al is het doel niet hun eenig 

geldelijk voordeel te verschaffen, als de betaling over tonnen 
en millioenen loopt, blijft het toch voor den betrokkene een niet 
te verwerpen voordeeltje. Wij kunnen gerust zeggen, dat het 
een der zwartste zijden van het exclusivisme is, dat al die niet 
bedoelde voordeden in de kas van enkele uitverkorenen 
komen, terwijl anderen, die evenzeer daarop recht hebben, 
omdat zij de noodige kennis bezitten om te doen wat die 
heeren verrichtten, al is het in andere vormen, bewonderend mo
gen opzien naar al dat gewrochte schoons en dan kalm naar 
huis gaan. 

Met eenige wijziging nemen wij den slotzin van \ ' over. 
Wij zouden wenschen, dat Jhr. Victor de Stuers en de man

nen van zijn richting wat meer waardeering over hadden voor 
het streven van hen. die niet precies zooals zij denken en han
delen. A l is men het niet met iemand eens, past het toch 
ook tijn gevoel te eerbiedigen. Z. 

Een paar woorden over dc vertraging, die de bouw van 
dc Tent in het Bosch ondervindt, werpen een ander licht op 
de zaak. 

Het is bekend, dat de zoogenaamde Tent in het Bosch op 
domeingrond staat en dat de Directie der Sociëteit zich om
trent het gebruik van het terrein moet gedragen naar de voor
schriften, die door den Minister van Financiën, als beheerende 
de domeinen van den Staat, gegeven worden. Een verzoek om 
het terrein te mogen vergrooten en in verband daarmede eene 
nieuwe tent te plaatsen, werd in beginsel toegestaan, onder 
voorwaarde dat de ordonnantie van het te stichten gebouw in 
overeenstemming zou zijn met de omgeving en dat de teeke
ning door den Minister moest worden goedgekeurd. 

Nadat hot Bestuur der Sociëteit de prijsvraag uitgeschreven 
cn den uitgeloofden prijs toegewezen had. weid den Minister 
het verzoek gedaan om de Tent overeenkomstig dat plan te 
mogen bouwen. Uit vertrouwbare bronnen is ons gebleken, 
dat de Minister van Financiën de goedkeuring aan het ontwerp 
onthield, omreden het gebouw volgens de uitspraak van de 
Jury weinig architectonische waarde had. Inzage van het 
Juryrapport zal omtrent dit punt het noodige licht ontsteken 
en wij behouden ons voor op de zaak terug te komen, zoodra 
den inhoud van het rapport ons bekend is. 

Redactie. 

VARIA. 
Voor sic ni ng legen verval van een obelisk. De groote Egyp

tische obelisk in Ccntral-l'ark te New-York is door het afwis
selend klimaat van regen en zon, storm en stof, langzamerhand 
tot een begin van verval gekomen. De weinige jaren in Amerika 
waren van meer invloed dan de tientallen eeuwen, in bet droog 
en warm klimaat van Egypte doorgebracht. De meer en meer 
toenemende sporen van verval drongen op spoedig handelen 
aan, wilde men het oude en belangrijke monument niet bin
nen korten tijd onherstelbaar tot een puinhoop zien vervallen 
en het dreigend gevaar van geheel of gedeeltelijk omvallen 
voorkomen. Het herstel vorderde echter langzaam, maarthans 
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is een groot oppervlak reeds gereed en staan dc porieën van 
de steen niet meer zoo sterk bloot aan den invloed van regen 
en wind. De wijze, waarop men te werk ging, is zeer eenvoudig. 
Eerst werd de steen sterk verhit en, nog warm, met een meng
sel van paraffine, creosoot en terpentijn bestreken. Aan de 
Maatschappij tegen beschadiging van steen door neersinvloe

den werd dit werk opgedragen en daar de vinding nog nim : 

mer op een dergelijk monument was toegepast en de hooge 
en smalle zuil eigenaardige moeilijkheden opleverde, werd ve
ler aandacht erop gevestigd. De besteigering op zichzelf was 
reeds een bijzoncfer zeldzaam voorkomend geval. Om de steen 
te verhitten gebruikte men een ijzeren kist, waarvan de staande 
voorzijde met ijzeren spijlen was voorzien, cn waartusschen 
zwaar ijzeren gevlochten draadwerk was gespannen. Deze kist 
werd tegen de zuil aan een ijzeren hengsel opgehangen en van 
boven met een draaibare klep afgedekt. Inwendig werd de 
kist met gloeiende houtskoolen gevuld cn van tijd tot tijd langs 
de obelisk verplaatst Zoodoende werd dc obelisk telkens bij 
kleine oppervlakten verhit. Teneinde in de verdiepte hicrogly-
phen alle plekken zeker en genoegzaam te verhitten. werd 
een groote vlam van een alcohollamp met drie pitten, bijwijze 
van blaaspijp, op de hieroglyphen gericht. Nadat de steigers 
waren weggenomen, bleek de kleur iets verhoogd te zijn en 
meer met den oorspronkelijken toon overeen te stemmen. Ook 
schijnen de hieroglyphen scherper uit te komen, zelfs zóó. dat 
een groot aantal menschen overtuigd scheen, dat zij opnieuw 
verdiept waren geworden. Over het algemeen is men zeer in
genomen met de resultaten, die deze bewerking heeft opgeleverd 
en waaromtrent men totdusverre op dit gebied nog geen onder
vinding had. Daar echter dc Maatschappij reeds veel in St. -
Louis had gewerkt en gedurende den voorgaanden zomer een 
aantal aanzienlijke gebouwen in New-York tegen weersinvloed 
beveiligd had, verwacht men alle goeds van de behandeling 
en deze verwachting is tot heden niet teleurgesteld. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
' S - G R A V E N H A G E . Volgens bij de Regeering ingekomen bericht 

zal. bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Zuid-
Australië als Britsche kolonie, van 20 Juni 1887 tot 1 Jan. 1888, 
te Adelaide eene internationale tentoonstelling gehouden wor
den op het gebied van mijn- en fabriekswezen, machinerieën, 
kunsten en wetenschappen, land- en tuinbouw. 

Tot het bekomen van inlichtingen worden belanghebbenden 
verwezen naar de volgende adressen, aan welke het prospectus 
voor de tentoonstelling is toegezonden: 

het hoofdbestuur der Vereeniging tot bevordering van fa-
brieks- en handwerksnijverheid in Nederland te's-Gravenhage; 

Het bewind der Vereeniging van en voor Nederlandsche 
industriëelen; 

het hoofdbestuur der Nederlandsche Maatschappij ter be
vordering van nijverheid. 

— Wij ontleenen het onderstaande aan De Amsterdammer, 

Dagblad voor Nederland, van 3 September j . 1. 
«Bij Koninklijk Besluit van 31 Augustus j . 1. is eene com

missie benoemd voor de vervaardiging en ruiling van repro-
ductiën van kunstvoorwerpen, en zijn tot leden van die com
missie aangewezen de heeren Jhr. Mr. V . E. L . De Stuers, 
referendaris bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken; 
Dr. P. J. H . Cuypers, architect der Rijks-museumgebouwen te 
Amsterdam en Fr. D. O. Obreen , hoofddirecteur van 's Rijks
museum te Amsterdam. 

«De referendaris, zijn vriend de architect en zijn ondergeschikte, 
de hoofddirecteur van 'sRijksmuseum; waarom voegt de heer 
De Stuers zich nog twee personen toe? Hij zelf is immers vol
komen in staat om een «commissie'' te zijn. Gelukkig heeft 
de heer De Stuers zitting in een commissie van slechts drie 
leden. Men had de fout kunnen begaan een veel talrijker 
commissie te benoemen en door die fout zich de ramp op den 
hals kunnen halen van de benoeming eener onpartijdige com
missie. Wat zou de Nederlandsche kunstwereld, daar'zoolang 
reeds aan ontwend, hebben staan te kijken! Alles wel beschouwd 
is de samenstelling van deze commissie uitstekend." 

A M S T E R D A M . De Jury voor den aanstaanden wedstrijd van 
verwarmings- en verlichtingstoestellen, uitgeschreven door het 
Nederlandsch Handelsmuseum heeft zich thans definitief ge
constitueerd als volgt: de heeren I. Gosschalk, voorzitter, M . 
Kalff, secretaris-rapporteur, j . J. Elsenburg Azn., G . van Heerde, 
P. J. G . Mijnssen, leden. De eerste zitting tot beoordeeling 
der mededingende inzendingen is bepaald op 15 September e. k. 

— De heeren professor Rud. Stang, professor J. A . Alber-
dingk Thijm en Dr. P. J. H Cuypers hebben hun ontslag ge
nomen als leden der commissie voor de kunstbelangen, bij de 
«Internationale Kunstvereeniging". 

R O T T E R D A M . Zaterdag j . 1. werd in het gebouw der Diergaarde 
de jaarlijksche algemeene zomervergadering der Vereeniging van 
burgerlijke ingenieurs gehouden. Na afdoening van eenige 
huishoudelijke aangelegenheden werden tot leden van het Be
stuur benoemd de heeren Baron Van Ittersum, Telders en 

Van Dissel, in plaats van de heeren Broekman (voorzitter)en 
Kemper, die aan de beurt van aftreding waren, en van den 
heer Snethlage, die als zoodanig bedankt had. Als buitenge
wone leden der Vereeniging werden daarop aangenomen de 
heeren: Jhr. Six, Van Zuylen en H . Waldorp. 

Ten opzichte van het voorstel van den heer Keurenaer omtrent 
het vaststellen van tarieven voor het honorarium van civiel-
ingenieurs bij het maken van plans en het uitvoeren der werken, 
waaromtrent door eene commissie van drie leden advies was 
uitgebracht, werd besloten, dat het Bestuur zich, in overleg 
met den heer Keurenaer, op de hoogte zal houden van de 
uitkomsten, waartoe het Verband dcutschcr Architecten und 

Ingenieur Ver eine, dat thans tarieven tracht vast te stellen 
voor deze werkzaamheden, zal geraken. 

Door bovengenoemde commissie was ook voorgesteld o m , 
naar aanleiding van een voorstel van den heer Knuttel omtrent 
vergoeding voor vacatiën en reis- en verblijfkosten als deskun
digen in strafzaken, een adres tot den Minister van Justitie te 
richten met verzoek in dc wet van 1874 (Staatsblad no. 66) 
duidelijk te formuleeren, dat de tijd aan de samenstelling van 
het schriftelijk verslag, in art. 15 van die wet bedoeld, mag 
in rekening geb'acht worden bij dc bepaling van het aantal 
vacaties. Nu sedert onlangs door de Statcn-Generaal een 
wetsontwerp tot wijziging van genoemde wet is aangenomen, 
werd besloten dit onderwerp verder te laten rusten. 

Naar aanleiding van het voorstel van den heer R. P. J. Nol-
thenius om vanwege de Vereeniging eene op rationeele gronden 
berustende regeling van vergoeding voor reis- en verblijfkosten 
samen te stellen, werd besloten aan het Bestuur op tc dragen, 
de noodige maatregelen tot voorbereiding eener dergelijke rege
ling te nemen, op grond van de voorstellen daartoe door eene 
commissie gedaan, daarbij rekening houdende met eenige door 
den heer Telders gemaakte opmerkingen. 

Door den heer Tutein Noltnenius werd ten slotte de wensch 
geuit, dat het Bestuur zal overwegen het benoemen eener com
missie tot onderzoek naar eene wijziging van de Algemeene 
Voorschriften. 

Na afloop der vergadering werd door een aantal leden gebruik 
gemaakt van de gelegenheid tot een tocht per extra-tramrijtuig 
naar de Gemeente-gasfabriek, terwijl een diner in het gebouw 
der Diergaarde den dag opgezcllige en aangename wijze besloot. 

(A. et A.) U T R E C H T . Naar wij uit vertrouwbare bron ver
nemen, wordt door den heer P. J. H . Cuypers een nieuw 
ontwerp voor een Universiteitsgebouw alhier gemaakt. De 
heer C. Vermeys, die in vereeniging met den hoogleeraar E . 
Gugel het vorige project bewerkte, zal de uitvoering leiden. 

— De heer A. ü . Hamburger heeft, bij gelegenheid van het 
20jarig bestaan der door hem opgerichte Nederlandsche Lood
en Zinkpletterij eene fraaie monumentale pomp aan de Ge
meente ten geschenke aangeboden, die op de Neude zal ge
plaatst worden. De Gemeenteraad nam het geschenk onder 
dankbetuiging aan. 

B R E D A . De Gemeenteraad heeft tot aanleg van een park, 
Het Valkenberg, besloten en zijne goedkeuring gehecht aan 
plan no. 1 van'den heer Rosseels te Leuven, met opdracht aan 
Burg. en Weth. om te bewerken, dat het tegenwoordig 
geboomte zooveel mogelijk worde behouden, althans wanneer 
dit de uitvoering van bedoeld plan niet in den weg staat. 

W A G E N I N G E N . De directie der Wageningsche Gasverlichting
maatschappij heeft den prijs van het gas verlaagd tot 10 cent 
en vcor beweegkracht 01 verwarming tot 5 cent per M 3 . 

D E U T I C H E M . Het Bestuur van de Geldersche stoomtram
weg-maatschappij heeft van den Raad geene vergunning ver
kregen tot uitbreiding der tramlijn van Dieren door Steeg— 
Ellekom naar Velp, omreden aan de gestelde voorwaarden 
bij de verleende rente-garantie niet altijd voldaan werd. 

M A A S T R I C H T . Op een gedeelte der vestinggronden alhier, 
die bij onderhandschen verkoop van het Rijk aan de Gemeente 
zijn overgegaan, beginnen langzamerhand tal van burgerwoon
huizen te verrijzen. Zoo zijn de terreinen, gelegen aan den 
nieuwen toegangsweg naar het station [dc Stationstraat) bijna 
allen in particuliere handen overgegaan en grootendeels reeds 
bebouwd. 

Wel-is-waar laat die bebouwing, in den zin der kunst be
schouwd, met enkele uitzonderingen veel te wenschen over, 
want men treft er tal van gevels aan, waar op zijn zachtst 
genomen niet het geringste offer aan de kunst gebracht is, 
maar niettemin wordt de uitbreiding der gemeente hier met 
vreugde begroet, ten eerste omdat zij ons in het bezit stelt 
van nieuwe woningen, geheel in overeenstemming met de tegen
woordige behoeften ingericht, en ten tweede omdat zij onge
twijfeld een heilzamen invloed zal uitoefenen op den betreurens-
waardigen toestand en de hooge prijzen van het grootste ge
deelte der huurhuizen in de oude stad. 

Ook op de vestinggronden buiten de voormalige St.-Pieters-
poort is de aanbesteding voor den bouw van een drietal villa's 
door de Maastriehtschc Bouwmaatschappij aangekondigd en 
deze zal weldra door die van een drietal andere gevolgd worden. 
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U T R E C H T . De 54ste algemeene verga
dering van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst zal Donderdag 23 Septem
ber hierterstede gehouden worden. Door 
de zorgen van de Afdeeling zullen de noodi
ge rijtuigen van de Utrechtsche Tramway-
Maatschappij worden beschikbaar gesteld 
om na afloop der vergadering een tocht 
te ondernemen naar Zeist, ter bezichtiging 
van de Koninklijke fabriek van gegoten 
zink- en bronswerken van de heeren Schutz 
en Zoon en van de terra-cotta-fabriek van 
de heeren Martin en Co. Ook voor hen, 
die behoefte gevoelen zich door een middag
maal te versterken, zal gezorgd worden; 
voor drie guldenstukken en bijbetaling 
van wijn, wordt toegang tot den feestdisch 
gegeven. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 
L. van Heusden's Handleiding tot 

de Burgerlijke Bouwkunde, her
zien door P. G. Lancel, archi
tect te Leiden. — Zevende veel 
vermeerderde druk. — Uitgave 
van A . W. Sijthoff te Leiden. 

Het pleit voor de deugdelijkheid van 
het werk, in het hoofd dezes genoemd, 

dat de eerste uitgave door zes anderen 
kon gevolgd worden. Bij elk der volgende 
oplagen werd het boek bijgewerkt tot den 
tijd waarop ze verschenen en dit is ook 
met den zevenden druk het geval. Het 
oorspronkelijke is hier en daar geheel om
gewerkt en uitgebreid. 

Het boek, hoofdzakelijk voor ambachts
lieden bestemd is een eenvoudige cn ge
makkelijke wegwijzer voor allen, die iets 
meer dan het oppervlakkige wenschen te 
weten en te kennen. 

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

Landgoed HULSEN. 
Op nader te bepalen dag cn plaats 

za l , in de maand October e.k., zen
der beraad in Perceelen, Onder-
inassa's en Massa worden verkocht: 

het rentegevend Landgoed Hnlscn, 
groot ± 15(1 Hektarcn, en gelegen 
aan den straatweg van Nijmegen naar 
Grave. 

VV. C. Böhtl ingk. Notaris. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN V U VAL DE TRAVERS. 
F A B R I E K 

T E 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N " . 3 . 

T R A D E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

VIL IE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skaling-Kinks, Montvloeren, 

Kelders. 
Kolf- cn Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Heton-Fiindeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men ziel) 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G. KNOOPS C . O Z N . . Beekstraat F . «2, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

koninklijke Xederlandsche 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag den 23 September 1886. des na

middags ten 2 ure, zul, ten kantore der .Maat
schappij te Apeldoorn, worden aanbesteed: 

B e s t e k IS". 8 8 . 
Het maken van de Aardebaan, de 

Kunst- en andere werken voor 
het gedeelte Deventer—Wier
den van den Locaalspoorweg 
Deventer—Almelo. 

(Bedrag der begrooting /284600.) 
De besteding geschiedt bij enkele inschrjj

ving, volgens $ 1)5 van het bestek. 
Het bestek'en de teekeningen liggen ter 

inzage ten kantore der Maatschappij te Apel
doorn en zijn aldaar tegen betaling van /'4.— 
per stel te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Hoofdingenieur-Directeur K. H. VAN HR.E-
DEHODE te Apeldoorn en den Heer Sectie-
Ingenieur M. E. DE WILDT te Deventer. 

Aanwijzing op het terrein zal worden ge
daan op Donderdag den l(i"» September lf>86 
des voormiddags ten 10 uur, aanvangende 
te Herenter. 

Bjjeenkomst van gegadigden aan het Sectie-
bureau der Maatschappij te De center des voor
middags ten '.l uur. 

De Commissie von lieheer. 

PIIOTOLITHOGKAPRIIE, FHOIOZIMDGRAFHIE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergetcekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor l ' l ioioli l lKKriii i l i ie, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans. Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'lioiaziiico-
graphL- voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Mért'utyiH'-liirlrliHng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

O-. J". T H I E M E . 

Maatschappij tot Exploitatie 

S T A A T S S P O O R W E G E N . 
V e r k o o p v a n g e b r u i k t e o p e n - e n g e 

s l o t e n G o e d e r e n w a g e n s en R i j t u i g e n 

m e t d a a r o n d e r s t a a n d e A s s e n en W i e l e n 

e n s t e l l e n A s s e n met W i e l e n . 
In de "Werkplaats Tilburg zjjn aanwezig 

25 open Goederenwagens, 1 overdekte 
Paardenwagen, 2 derde klasse Rijtui
gen, 2 gemengde l e , 2e, Se klasse Rijtui
gen, :i Bagagewagens met daaronder 
staande Assen met Wielen en i stellen 
Assen met Wiolen die bjj inschrijving zul
len worden verkocht. 

De Inschrjjvingsbilletten moeten den 15 
September ISMj vóór 12 ure bjj de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
Afdeeling Tractie en .Materieel te Utrecht 
ingekomen zjjn. 

Nadere bijzonderheden omtrent deze voor-
Werpen en den verkoop der/.elve worden op 
franco aanvrage door den Heer Ingenieur 
Chef der Werkplaats Tilburg verstrekt. 

BECKER & BUDDINGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK VA* 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

en andere 

j p f I N S T R U M E N T E N 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmail ïeerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 
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P r o v i n c i e Z Ü I D - H O L L A N D . 

A A N B E S T E D I N G . 
Oji Maandag den 13 September 1886. des 

voormiddag* ton ] 1 1 , uren. zal. onder nadere 
goedkeuring, door den Voorzitter, of een der 
Leden van het College van Gedeputeerde 
Staten der Provincie Zuid-Holland, en in bij
zijn van den Hoofd-Ingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat in Zuid-Bolland, aan 
het lokaal van het Provinciaal llestuur te 
's-Graealiage, worden aanbesteed: 

Het L E V E R E N en S T E L L E N van 
T W E E I J Z E R E N O P H A A L 
B R U G G E N over de nieuwe 
Schutsluis aan den Leidschen-
dam. 

Raming ƒ 8600.—. 
De aanbesteding zal geschieden bjj enkele 

inschrijving, overeenkomstig !j 434 der A. V. 
Het bestek zal van af Zaterdag 4 Sep

tember e. k. ter lezing liggen aan het lo
kaal van het Provinciaal Bestuur van Zuid 
Bolland te 's-tlraeciliitye. en is voorts van 
dien datum, op franco aanvrage, tegen 
betaling der kosten, te hekomen bjj de 
Boekhandelaars firma GF.llIJOEDEIiS VAN' 
C L E E E , Spui n°. 2Sa, tc 't-Gratonkagt en 
door hunne tusschenkomst in de voornaam
ste gemeenten des Pjjks. 

Nadere inlichtingen, ook omtrent de kos
ten der besteding zjjn te bekomen bij den 
Hoofd-Ingenieur van den Provincialen Water
staat in Zuid-Holland, ,1. V A N DEU VEGT, 
te ' s-G raoenhaqe en bij den Ingenieur H. 
DE MOL VAN' OTTEIiLOO, te Leidschemlam. 

De Gedeputeerde Staten der Provincie 
Zuid-Holland, 

F O C K , Voorzitter. 
F . TA V E N R A A T , Griffier. 

D E LIST & Cie. 
Itoltt ritii 111. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V I L L E R O Y & B O C H , 

BOCH FRÈRES. 
M E N T O N H O L L E N S & Cie. 

Trottoir-IJzersteen en Cementtegels. 
Groote voorraden. 

U i N C R U S T A W A L T O N . 
( R E L I Ë F - B E H A N G S E L . ) 

3 0 pCt. Prijsvermindering ten gevolge eener verbe
terde fabricatie. 

M O N S T E R S ter keuze bij 

J. WIJDOOOEN Jz, Hofleverancier, 
A M S T E R D A >f. 

H .&J . SUYVER, I A . J . B A C O N & C°. 
F A B R I K A N T E N V A N 

Hl 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 

EEEE-DIPLOJIA (hoogste onderscheiding) 
H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 

B i c k e r s t r a a t 
AMSTERDAM. 

Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 
en Ventilatie, Gas- en Waterleidin

gen, Bouwmaterialen enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV". 8 8 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge-

Istichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingeu worden kosteloos 

I geleverd 

Bekroond1 

D u x s e l d o r p 1880. 
Weenen 1880. 

Gouden Medaille V v a n ^ . ^ 
A m s t e r d a m 1883. Amsterdam 1882. 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 
F A B R I E K V A N 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succuisales: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERl). E X G E R S , Amsterdam, rtrechtsche Straat 14. 

GOUDEN 
Staats-Medaille. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

Internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

De Portland-Cementfabriek van 
DYCKERHOFF & SÖHNE 

te Amöiiebiirg bij Bicbricli a/d. liijn 
levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naai

den ciseh der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, 
met garantie voor de grootste vastheid en 

deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der fabriek: 400,000 vaten per jaar. 

llagazijnhouders in de voornaamste steden. 
Medaille 

van 
Verdienste, 

Weenen 
1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 
aid. 1879. 

Diploma A: 
Eersteprijs 
voor uit
muntend 
fabrikaat. 

Kassei 
1870. 

Nieuw Fabrikaat 

NAGEPERSTE WAALSTEENEN, 
o|> ile Internat ton.tle Tcntoonstelliiij? 

te A I T W B R P I I ( I S S ö ) 
I bekroond met de Gouden Medaille. 

Deze Steenen zjjn volmaakt zuiver van 
vorm, prachtig van kleur en zeer weinig 
poreus. 

De oppervlakte' is bezand en daardoor bljjft 
het karakter onzer Nederlandsche Waalstee-
nen behouden. 

De afmetingen zjjn ->1.S X 10.7 X 5.05. 
De jaarljjksche productie is pl. in. vjjf mil-

lioen. 
Op aanvrage worden gaarne monsters met 

prijsopgaaf gezonden. 
F R . V A N D E L O O S R . , 
te HUMMEL, bjj Njjuiegen. 

DROOG INRICHTINGEN voor Koffie en andere «/of 
niet tropische producten; 

Rolli'iide en Ex|uniscereiiile Steenovenkappen, 
GEBOUWEN in Scherphoek .»saai andere boutwijun, 

(•*"'• i« U2er el ijzer mei hout of steen. 
VAN DER LINDEN & CV te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
klccding en dakbedekking pasklaar, 

(•olvanlseerlnff op Loon. 

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

EEN-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N". 37. Z A T E R D A G 11 SEPTEMBER 18S6. 

R C H I T E C T V R A E T 3 1 M I C I T I 
" "4 V 

Redacteur-Uitgever F. W . V A N O K N D T TGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architecture! et Amicitia J A N S P R I N G E R , 

C . B . P O S T H U M U S M E V J E S en A . W . W E I S S M A N . 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den Heer 

C . B . POSTHUMUS M E Y J E S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al , wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

T H . G . STRENCERS , Oosterdokshiis, te Amsterdam. 

A.W.W., 
1 A B O N N E M E N T f2.2$ per 3 maanden of wel US gulden per jaar, bij 
! vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indie / 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 
! A D V E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
1 cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

AFZONDERLIJKE NUMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het ïSureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-Correspundent J o n . ( i . STEMI.ER CZN . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

De 866»te Vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 15 September e. k., des avonds te 8 uren, 
in het American Hotel, Leidsche plein alhier. 

De agenda voor die vergadering is als volgt: 
i e . Mededeelingen van het Bestuur. 
2 e. Uitschrijven van een schetsprijsvraag. 
3C. Bijdrage van den Eerevoorzitter, den heer J. 

H . Leliman. 
4 e. Kunstbeschouwing, te geven door den heer E . 

va» den Bossche. 
Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) INGEZONDEN. 
Mijnliecren, 

Het zij mij vergund nog even terug te komen op 
een paar punten van 'tgeen de heer Bremmer naar 
aanleiding van mijn stuk heeft aangevoerd. 

Volgens den heer Br. zouden alle tuinen der Perzen 
paradysos genaamd worden. Volgens sommige schrij
vers is dit wel zoo, maar deze gaan alleen af op de 
beschrijvingen van de door mij bedoelde groote jacht
en lustterreinen. Het spreekt van zelf, dat deze meer 
indruk gemaakt hebben op de toenmalige schrijvers 
dan de kleinere tuinen, die meer als versierde moes-
of fruittuinen te beschouwen zijn. Vele oude en nieuwere 
schrijvers maken van beiden afzonderlijk melding. 

De aanwezigheid van een heilig bosch of labyrinth 
in de tuinen van Plinius, volgens de beschrijvingen van 
Filibien en Robert Castell, is mij niet opgehelderd. Het 
werk van Filibien heb ik niet gelezen, doch voor mij 
heb ik de Encyclopaedi of gardening van J. C. Loudon 
(1822) en zie daarin eene afbeelding met verklaring 
van een plan van het Tuscum van Plinius, volgens op
vatting van Robert Castell, overgenomen uit zijn werk 
The villa's of the ancients (Londen 1728). 

Doch ik vind er noch van het eene noch van het 
andere melding gemaakt of iets afgebeeld. Daarbij is 
R. C. niet best te vertrouwen, want vergelijkt men 
zijn plan met den orgineelen tekst van den brief van Plinius 
of met de goede overzettingen, die ervan bestaan, 

, dan ontmoet men vele gebreken en stuit men oppun-
I ten , voortgesproten uit zijne fantasie. 

Het gaat natuurlijk niet aan den origineelen Latijn-
j schen brief van Plinius over te nemen , daar het meeren-
j deel der lezers er niet veel van zou begrijpen, doch ik 
; durf hun veilig verwijzen naar de uitmuntende vertaling, 
! die te vinden is in Schinkel's Architectonische Album 
I N°. VII. 

Ook in Meijer's Lchrbuch der schone Gartcnkttnst 
1 komt eene zeer goede vertaling voor, die slechts met 

die van Schinkel verschilt in de keuze en plaatsing der 
woorden, eene zaak, die men in alle vertalingen aantreft. 

De teekening van R. C. is klaarblijkelijk geheel 
j onder den invloed van den Le Nótre-stijl. Het gedeelte 
I (n°. 22), dat door hem vivarium wordt genoemd, is van 

top tot teen Le Nótre en het geheel is zoo onsamen
hangend , dat er onmogelijk aan een goed doordacht 
plan te denken valt. Vele zaken, die in den brief van 
Plinius voorkomen, zijn vergeten en andere er maar 
aan toegevoegd. 

Hoogachtend, 
uw dw. Dr. 

L E O N A R D A. SPRINGER. 

Een kunstenaar, die zijn werk in het openbaar ver
dedigt , is een rara avis in ons vaderland, waar zoo
wel de broeders van Sint-Lucas als de gezellen van 
Sint-Jozef in den regel de bescheidenheid zoover drij
ven , dat zij tegenover de critiek, hoe onbillijk en 
onbevoegd die soms moge zijn, zwijgen. 

De bouwmeester A. C. Bleys is een van die zeld
zame vogels, en dit strekt hem tot eer. Met gepaste 
vrijmoedigheid verdedigt hij zijn Sint-Nicolaaskerk tegen 
de opmerkingen, door eenige leden van „Architectura 
et Amicitia" bij het beschouwen daarvan gemaakt. Toch 
geloof ik niet, dat hij erin geslaagd is , die critiek in 
allen deele te weerleggen; trouwens hij erkent zelf, 
dat vorm en plaatsing der torens afwijken van hetgeen 
men totdusverre gewend was bij een kerkgebouw als 
dit te zien. 

Zeldzaam gelukkig geplaatst als het gebouw is (men 
denke bv. aan het fraai aspect, dat de kerk oplevert 
van de Oude Doelestraat of van de Kattenburgerbrug 
gezien) en zeer verdienstelijk wat hoofdvorm aangaat, 
kan men het niet anders dan bejammeren, dat de detai 
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leering niet beter is uitgevallen. Zelfs al wil men er 
den bouwmeester geen verwijt van maken, dat hij 
Romaansche, Gothische, Neo-Grecque en Renaissance 
elementen door elkander heeft gewerkt, dan zal men 
toch moeten erkennen, dat de profileering der lijstwer
ken tc grof is, dat de zinken dakvensters op den koe
pel van zekere banaliteit niet zijn vrij te pleiten, dat 
de kapiteelen der torenzuilen niet zeer elegant zijn, en 
dat de kapiteelen en de bekroning van de portiek of de 
cul-de-lampe onder het beeld van den schutspatroon 
meer vreemd dan fraai zijn. 

Een vergelijking met de Dome des Invalides te Pa
rijs en met Hcndrick de Keyser's torenspitsen zal ten 
deele duidelijk maken, wat wij bedoelen. Detailleeren 
is echter een zaak van gevoel en smaak; ook hier geldt 
Göthc's woord: 
„ IVenu ihrs nicht fühlt —, da ?t>crdct ihr 's nicht fassen." 

Ik wil den heer B. geen ervaring betwisten; tal van 
kerken en profane gebouwen zijn door hem tot stand 
gebracht. Hij zal het echter met mij eens zijn, dat 
ervaring meer den constructeur dan den estheticus ten 
goede komt. 

Indien de heer B. zijn details vergelijkt met die van 
„het beste werk van een der meest ervaren leden van 
Architectura et Amicitia" , zal hij, indien hij tenminste 
onbevooroordeeld te werk gaat, nog wel eenige leering 
kunnen trekken. 

Een hatelijkheid was met de critiek op de Sint-Ni-
colaaskerk niet bedoeld. Zoover mij bekend is, heeft 
echter geen der leden van ons Genootschap ooit ge
wild , dat „Amicitia" synoniem zou zijn met admiration 
mutuelle. De Verslaggever. 

E E N D U I T S C H O O R D E E L O V E R N E D E R -
L A N D S C H E K U N S T . 

De Deutsche iïauscituiig n". 72 bevat eene beschou
wing over de inzending der Nederlandsche architecten 
op de Jubileumtentoonstelling te Berlijn. Wij achten 
die belangrijk genoeg om er onze lezers mede in ken
nis te stellen. 

De gemeenschappelijke tentoonstelling der Neder
landsche architecten is in een afzonderlijk kabinet op
gesteld en neemt dus ook in den catalogus een afzon
derlijke plaats in. Deze ruimte was aan het Genoot
schap Architectura ct Amicitia toegestaan, vóór men 
hier een opgaaf had van hetgeen gezonden zou wor
den , of eene keus gedaan was. Eerst toen men te 
Amsterdam wist, over welke plaats beschikt kon wor
den , is de keuze met het oog op de aanwezige ruimte 
gedaan , en het verdient bepaald bewondering met hoe
veel talent daarvan gebruik gemaakt is en een massa af
beeldingen , waarvoor anders dc drie- of vierdubbele 
oppervlakte niet toereikend zou zijn, geëxposeerd 
werden. 

Op de smalle tafels langs de wanden van het ver
trek zijn, onder glas, de opmetingen der Rijksadvi
seurs benevens een keur van platen en afleveringen 
van de twee vakbladen des lands Dc Bouwmeester en 
De Opmerker geëtaleerd. De wanden zelf zijn met 3 
rijen afbeeldingen, allen van één formaat en op behoor
lijke wijze omlijst, bedekt, die een beeld geven van de 
bouwwerken, door particulieren gesticht. 

Midden in het kabinet is een standaard met vier 
vleugels, die dient tot het tentoonstellen van afbeel
dingen der openbare werken van het Rijk en der 
steden Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage. Eenige 
grootere tcekeningen zijn in een aangrenzend vertrek 
tentoongesteld. 

Ofschoon deze wijze van inrichten, waardoor zooveel 
materiaal in een zoo kleine ruimte samengebracht is, 

werkelijk als voorbeeldig geroemd moet worden, is er 
toch ook een nadeel aan verbonden. Veor de groo-
tendeels door photographie weergegeven bouwwerken 
moest een zeer kleine schaal gekozen worden, en dit 
vermoeit het oog, terwijl daarenboven de afbeeldingen 
te dicht op elkander moesten geplaatst worden, wat 
ook eenigszins hinderlijk werkt. Waarschijnlijk zullen 
slechts weinig bezoekers volharding genoeg gehad heb
ben , de rijke verzameling al de aandacht te geven, die 
zij verdient, en wij moeten bekennen, dat het ook 
ons niet geheel gelukt is. Blijkbaar hadden echter de 
exposanten ook niet het doel, om ieder ontwerp in 
het bijzonder tot zijn recht te doen komen; het was 
hun meer te doen om een algemeen beeld van de Ne
derlandsche bouwkunst onzer dagen te geven. Daar
om kunnen wij Duitschers hun voor de uitgebreide 
inzendingen en voor de voortreffelijke wijze, waarop 
zij aan ons feest hebben deelgenomen , niet dankbaar 
genoeg zijn; zij hebben op schitterende wijze getoond 
tot onze stamverwanten te behooren 

Het is ons een waar genoegen , te kunnen uitspreken, 
dat de Nederlandsche bouwkunst zich hier op een zeer 
gunstige wijze doet kennen en ons achting afdwingt. 
Wanneer misschien een groot deel van de tentoonge
stelde gebouwen tot de gewone, alledaagsche voort
brengselen behoort, wat bij een inzending als deze 
niet te vermijden is, er zijn tevens werken bij, die 
doen zien , dat de Nederlanders bij den vooruitgang der 
bouwkunst in de laatste jaren niet achtergebleven zijn, 
en dat bij hen de kunstzin, die eens de heerlijke 
werken der bloeiperiode voortbracht, nog niet uitge
doofd is. Wat echter bijzonder onze aandacht trekt is 
het feit, dat de opvatting der Nederlandsche archi
tecten in het algemeen overeenkomst vertoont met die 
der Duitschers ; slechts zelden ziet men herinneringen 
aan de Fransche bouwkunst. Toch is het waarschijnlijk, 
dat hel aantal bouwkunstenaars, die hunne studiën te 
Parijs gemaakt hebben, grooter is dan dat, hetwelk 
zijn opleiding op een Duitsche academie genoot. Er 
zijn echter slechts weinig werken, die evengoed een 
Duitsch als een Nederlandsch architect tot schepper 
konden gehad hebben. De verscheidenheid der kunst
richtingen is ook hier groot. In de eerste plaats ziet 
men de Renaissance, evenals overal in Europa, en 
wel naast de Grieksche, Italiaansche en Fransche Re
naissance, ook vooral de Nederlandsche Renaissance, 
die zich van die van het naburige Duitschland zoo 
weinig onderscheidt, dat men haar gerust een plaats, 
zij het dan ook niet de eereplaats, in de Duitsche 
Renaissance kan geven. ') 

Ook is de Gothiek niet alleen bij den kerkbouw, 
maar ook in de wereldlijke bouwkunst in toepassing 
gekomen en, voornamelijk door haar, heeft zich de bak-
steenbouw hier op een zeer eigenaardige wijze ontwik
keld , die wel navolging verdient. 

Wij zullen nu enkele inzendingen bespreken, waarbij 
wij niet de voortbrengselen van elk architect afzonder
lijk behandelen zullen, doch ons liever tot het beschou
wen van enkele groepen van gebouwen zullen bepalen. 
Beginnen wij dan met de openbare gebouwen. 

Kerken zien wij hier van de architecten A . C. Bleys 
en P. J . H . Cuypers te Amsterdam, H . J . Jesse te 
Leiden, E . G. Margry te Rotterdam en A . Tepe te 
Utrecht. Met uitzondering van het ontwerp voor de 

') De SUtmmtXVtrXVOMdickafl met ons Nederlanders, die zich dikwijls 
bij Duitschers meer uit. dan ons vaak lief is, doet den schrijver hier 
een onjuistheid zeggen. De Nederlandsche Renaissance, in Duitschland 
nog pas weinig bekend, behoort volstrekt, niet als onderdeel van dc 
Duitsche beschouwd te worden. Zij werd uit Nederland in Noord-
Duitschland ingevoerd. Over het algemeen staan ook de voortbreng
selen van de Nederlandsche kunst der . \ Y I d o eeuw veel hooger dan die 
der Duitsche kunst, die algemeen einen etunis deritH Zug habtn. 

Yert. 
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kerk te Katwijk, van Jesse, dat zich aansluit aan de 
vormen der nationale Renaissance, zijn al de andere 
in middeleeuwsche vormen, en als baksteen-bouwwerken 
ontworpen, meest in eenvoudigen Gothischen stijl, ter
wijl eenige rijkere gebouwen ook details van gehouwen 
steen vertoonen. Voorzooverre wij uit de kleine af
beeldingen kunnen oordeelen, schijnen al deze kerken 
het werk van ervaren kunstenaars, die meester zijn 
van hun eigenaardig terrein. Wat kunstwaarde betreft 
komen ons de werken van Tepe het best voor; dan 
komen die van Margry. 

Van de Rijks- en Stadsgebouwen zien wij hier het 
Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage, door den 
Rijksbouwmeester C.H.Peters , reeds in dezen jaargang 
in no. 17 besproken, een gebouw voor een Spoorweg
directie , van Margadant en Meyjes te Amsterdam, een 
uitbreiding van het Raadhuis te Rotterdam J) en een 
gemeente-apotheek, van den Stadsbouwmeester Reinders, 
monumentale werken, die met uitzondering van de 
beide laatsten, die aan Fransche voorbeelden ontleend 
zijn, den nationalen berg- en baksteenbouw volgen. 

De gebouwen voor kunstverzamelingen zijn verte
genwoordigd door het Rijks-museum te Amsterdam, 
reeds in No. 23 van onzen vorigen jaargang bespro
ken , en een bijzonder aantrekkelijk, schilderachtig ge
groepeerd gebouw van I. Gosschalk te Amsterdam: 
het zoogenaamde Brocshuis terwijl men van de ge
bouwen voor openbaar verkeer een ontwerp voor de 
Amsterdamsche Beurs, van Klinkhamer en Van Delden, 
en een van Frowein te 's-Gravenhage vindt; voorts 
een bekroond ontwerp voor een stationsgebouw van 
laatstgenoemde, en afbeeldingen van het Stationsge
bouw te Delft, door Posthumus Meyjes, allen Renais-
sance-bouwwerken van goede opvatting en uitvoering. 
Bijzonder moeten wij hier de voortreffelijke perspec-
tiefteekening van het eerste beursontwerp noemen, dat 
in zijn soort tot de aantrekkelijkste inzendingen be
hoort. 

Voortreffelijke scheppingen vindt men ook onder de 
gebouwen voor openbare vermakelijkheden, die bijna 
allen in klassieke Renaissance ontworpen zijn. Het 
beste van allen schijnt het aquariumgebouw te A m 
sterdam, door G. B. Salm , doch ook het concertgebouw 
van A . L . van Gendt en het panoramagebouw van Gos
schalk zijn zeer verdienstelijk. Het laatste onderscheidt 
zich gunstig van andere dergelijke gebouwen, door de 
kunstzaal met open loggia, die daarvóór is aangebracht. 
A l s schouwburgen zijn de verbouwde Stadsschouwburg, 
door de stadsbouwmeesters De Greef en Springer, en 
de schouwburg te Rotterdam, door Verheul, te noemen. 
Minder voldeden ons het bekroonde ontwerp vooreen 
Kurhaus te Noordwijk, van Weissman en Löning, en 
het gebouw der Maatschappij „Arti et Amicitia", door 
Leliman te Amsterdam. 

Onder de gebouwen voor onderwijs onderscheiden 
zich door hunne edele klassieke Renaissance, de Gym
nasia te Rotterdam, van den Directeur der Stadswer
ken De Jongh, en te Amsterdam, door den bouwmeester 
W . Springer. De door laatstgenoemde, in gemeen
schap met den heer Jan L . Springer, uitgevoerde Zee
vaartschool , benevens zijn scholen en het door hem 
en De Greef ontworpen Physisch Laboratorium zijn 
daarentegen werken van veel eenvoudiger opvatting, 
waarbij de architectuur minder dan de spaarzaamheid 
op den voorgrond stond. Dit is ook het geval bij de 
brandweerkazernes te Amsterdam, van De Greef, het 
Abattoir aldaar, van Damen en Boerma, het Ziekenhuis, 
van Leliman, en de Celgevangenis te Breda, van Metze-
laar. Toch is de middeleeuwsche poort van het laatst-

•) Hier zal de verslaggever 's-Hage bedoeld hebben. 
3) Rroekerhuis. 

Vert. 
Vert. 

genoemde gebouw, uit een architectonisch oogpunt, 
hoogst interessant. 

Wat rijker zijn de gevels van het Israëlietisch Zieken
huis te Amsterdam, door Gosschalk, en het Blinden
instituut van A . Salm ; deze laatste gevel heeft echter te 
schematische, geometrische vormen. Interessante voor
beelden van de voortreffelijke resultaten , die men zonder 
groote kosten , door schilderachtige groepeering en met 
liefde bewerkte details, ook bij utiliteitsgebouwen uiteen 
esthetisch oogpunt kan verkrijgen, geven de kolossale 
gasfabriek te Amsterdam, door Gosschalk (in een groote 
vogelperspectief cn door photographieën van verschil
lende afzonderlijke gebouwen afgebeeld), en dc water
leiding te Kralingen , bij Rotterdam, hoofdzakelijk mid
deleeuwsche baksteenbouwwerken. Zeer merkwaardig 
is vooral de watertoren van laatstgenoemde inrichting, 
door wijlen den Directeur der Stadsbouwwerken, Van 
der Tak te Rotterdam, gebouwd. Het groote reservoir 
wordt hier flinkweg vertoond, en vormt een onderdeel 
van de architectuur, iets wat slechts in een zeer gun
stig klimaat mogelijk is. 

Als goede voorbeelden van dergelijke architectuur 
noemen wij ook de Cacaofabriek in Watergrofs- (lees 
graafs-) meer, door Van Rossem en Vuyk te Amster
dam, en de Rijschool met stallen, van A . von van Gendt 
(lees A . L . van Gendt). 

Openbare bouwwerken, aan welker kunstvol voorko
men men in Nederland terecht hooge waarde hecht, 
zijn ook de bruggen, en men ziet hier interessante 
pogingen, om ook de ijzerconstructie artistieke waarde 
te geven. De interessantste brug is misschien de 
Maasbrug te Rotterdam, van Van der Tak; toch zouden 
wij betwijfelen of het totaal effect dezer fijne vormen 
bevredigend is; het meest geslaagde voorbeeld achten 
wij de brug in het Willemspark te Amsterdam, door 
Jan L . Springer. Openbare monumenten zijn er weinig; 
laat men twee oude prijsvraag-ontwerpen van Van 
Delden buiten beschouwing , dan blijft slechts het fraaie 
ontwerp van H . Evers te Amsterdam, voor een fontein 
te Groningen , over. 

Interessante , artistiek opgevatte scheppingen schijnen 
de park- en tuinontwerpen van Leonard A . Springer 
te Amsterdam te zijn, die als specialiteit een zeer 
veelzijdige werkzaamheid toont, en een grooten naam 
heeft. De kleine schaal der reproducties maakt het 
onmogelijk de détails te beschouwen. 

Het meerendeel der tentoongestelde werken der Ne
derlandsche architecten zijn natuurlijk woonhuizen, 
zoowel villa's als stadshuizen, soms met winkels ver
bonden. Men ziet hier een groote verscheidenheid; 
de meest uiteenloopende stijlsoorten zijn toegepast, en 
overal ziet men een streven naar het schilderachtige. 
Het interessantst zijn de gebouwen, tusschen andere 
huizen geplaatst op terreinen, die meest minder dan 10 
meter breedte hebben; architecten uit andere landen 
zouden daarvan niet veel weten te maken. Wij kunnen 
ze niet allen bespreken en noemen daarom onder de 
inzenders slechts de heeren G. Van A r k e l , Bleys, 
Boerma, Ed . G . Cuypers, Jos. Th. H . Cuypers, Van 
Delden, Evers, Van Gendt, Gosschalk, Klinkhamer, 
Landré, Jan Springer, Strengcrs te Amsterdam, Freem 
te Arnhem, Tepe te Utrecht, Trooster te Zwolle en 
Verheul te Rotterdam. 

Vermelden wij nog, dat de beeldhouwers Van den 
Bossche te Amsterdam en Stracké te Rotterdam pho
tographieën van eenige fraaie beeldhouwwerken ten
toongesteld hebben, en dat Prof. Le Comte te Delft 
eenige aantrekkelijke ontwerpen voor tegelpaneelen 
inzond, dan blijven ons nog eenige restauraties en 
opmetingen van oude gebouwen te bespreken over. 

Onder de eersten bevinden zich eenige kerkrestau-



298 D E O P M E R K E R . II September 1886. 

rati es van P. J . H . Cuypers, die men echter niet be-
oordeelcn kan, daar de oude toestand niet afgebeeld 
is , cn voorts het ontwerp tot verbouwing der achter
gevels van het oude Begijnenhof te Amsterdam, door 
A . C. Bleys. Dit ontwerp overschrijdt de grenzen van 
een restauratie verre, daar de lange rij huizen met 
kapel niet alleen in den oorspronkelijken toestand terug
gebracht, maar daarenboven door tamelijk ver gaande 
artistieke toevoegselen opgevroolijkt wordt. Daar de 
kunstwaarde der oude gebouwen echter zeer gering 
schijnt, kan men dit slechts toejuichen, temeer, daar 
het geheel een hoogst belangrijk effect belooft te maken. 

De opmetingen zijn door een zeer verdienstelijke groep 
van oude Amsterdamsche woonhuizen (van 1500—1780), 
door A . W . Weissman, benevens door de bovengenoemde 
werken der Rijksadviseurs (bijna uitsluitend door Red-
tenbacher en Mulder) vertegenwoordigd. Wij hebben 
de laatsten reeds, toen de teekeningen in 1879 te 
Munchen geëxposeerd waren, besproken. Wij zien 
hier de photolitographische reproducties, die echter 
nog niet uitgegeven zijn. De Nederlandsche Regeering 
zou den dank van alle kunsthistorici ontvangen , wanneer 
zij de uitgave niet langer uitstelde. 

Zooals men ziet, wijkt het oordeel van den Duitschen 
criticus niet onbelangrijk af van dat, hetwelk in den 
regel in Nederland geveld wordt. Blijkbaar hebben 
hem die bouwwerken het meeste aangetrokken, waarin 
zich de oudere Berlijnsche school, zij het ook zeer uit 
de verte , weerspiegelt. Toch laat hij ook menig ander 
bouwwerk recht wedervaren en wij kunnen hem slechts 
dankbaar zijn voor de welwillende, van waardeering 
getuigende, woorden, aan onze kunst, die anders door 
onze oostelijke naburen niet verwend is, gewijd. 

H E T B R A N D V R I J B O U W E N T E N E W - Y O R K . 
Op het gebied van brandvrije gebouwen of althans 

van gebouwen, waarvan men verwacht, dat zij brand
vrij zullen zijn, staat New-York zeker boven alle andere 
steden, al treft men in Londen en Parijs, Berlijn en 
W eenen enkele brandvrij geconstrueerde gebouwen aan 
met zware muren , kleine vensters en vloeren, die op 
gewelven van baksteen rusten. Vele andere daarentegen 
worden brandvrij genoemd omdat de steenen vloeren, 
die echter op een licht ijzeren raamwerk rusten, niet 
door het vuur kunnen aangetast worden; de groote 
hoeveelheid brandbare goederen, die zich dikwerf in 
deze gebouwen bevindt, maakt bij brand echter een 
instorting onvermijdelijk. Parijs leverde daarvan nog 
niet lang geleden een voorbeeld , toen in weinige minuten 
een der grootste magazijnen vernield werd. 

Alleen New-York kan vele gebouwen aanwijzen , die 
geheel licht en luchtig gebouwd zijn en toch door het 
vuur onmogelijk vernield kunnen worden. De reden ligt 
in de keuze der materialen en in eene constructie van 
ijzerwerk, die volkomen beveiligd is, omdat het geheele 
raamwerk door terra cotta wordt omsloten. Ofschoon 
de grondregelen niet veranderd zijn, werden de kleinere 
constructiën bij brandvrij of vuurvast werk in weinige 
jaren zeer veel gewijzigd. Het is nog zoo lang niet 
geleden, dat beton van sintels en cement veelvuldig 
gebruikt werd als vulling tusschen vloerliggers, voor 
afscheidingen, bekleeding van buitenmuren en tot be
scherming van ijzer. Dit materiaal genoot eene goede 
reputatie, maar de ondervinding leerde al spoedig, dat 
het tegen de werking van vuur en water niet bestand 
was. Daarom heeft men dit en evenzoo alle andere 
mengsels door gebrande klei vervangen. Om buiten
muren te bekleeden of vlak te maken, om vocht uit 
het metselwerk uit de kamers te weren is de terra 

cotta, die niet vast ineengeperst en dus poreus i s , 
verreweg te verkiezen boven betonspecie. 

De terra cotta wordt gemaakt door vuurvaste klei 
met zaagsel te vermengen en te verhitten tot een 
warmtegraad, die groot genoeg is om het zaagsel te 
verbranden. Zoodoende ontstaat een harde, sponsach
tige massa. De gebrande klei wordt ook wel in dunne 
blokken vervaardigd om scheidingsmuren te maken, 
die zeer licht en toch sterk zijn, vuurvast en volkomen 
bestand tegen de roodgloeihitte en de afkoeling. Voor 
vloeren wordt zonder uitzondering gebrande klei gebruikt 
in den vórm van blokken, die inwendig hol en eenigs
zins wigvormig zijn. De oude constructie van wulven 
in baksteen op lager liggende flenzen van ijzeren liggers 
is geheel verlaten. 

Niet alleen is het een minder fraai gezicht een ge
welf te zien smooren in lange, evenwijdige richels, 
maar bovendien zijn de onderflenzen van deze ijzeren 
liggers aan het vuur blootgesteld, zoodra er eenig on
geval ontstaat. Vroeger trachtte men wel een soort 
van vlak plafond onder de wulven door middel van 
ijzeren regels te maken, maar dit was toch zeer kost
baar en werd weldra als onvoldoend weer afgeschaft. 
Het middel om de onderflenzen der liggers te beveili
gen door het maken van platte boogwulven van holle 
blokken, bleek in het eerst niet aan de verwachting te 
beantwoorden. Voor bepleistering van den onder
kant van het blokkenwulf tot aan de onderste flens van 
den wulfligger, die dikwijls een tamelijke breedte heeft, 
moest somtijds een ruimte van 10 c M . met mortelspe
cie gevuld worden, zonder dat deze op eenige wijze 
met het ijzer werd verbonden. Bij brand liet deze 
vulling spoedig los en het ijzer werd aan het vuur 
blootgesteld. Later vervaardigde men de blokken zóó, 
dat zij iets onder den ligger doorhingen en een soort 
van zwaluwstaartvormige groeven vormden, die met 
terra cotta aan elkander verbonden werden; zoo werd 
een stevig verband verkregen, dat een uitstekend be-
schermmiddel was, maar wel een weinig omslachtig 
werd. Nog later vervaardigde blokken zijn zóó in
gericht, dat zij onder de liggerflenzen aansluiten, zon
der een terra cottavulling van eenige belangrijke dikte 
noodig te hebben. Deze blokken kunnen even spoe
dig gesteld en aangebracht worden als de eerst ge
bruikte blokken en beschermen de liggerflenzen vol
komen tegen het vuur. In New-York worden deze 
blokken algemeen gebruikt als het materiaal voor be
vloering in alle nieuwe bank- en dienstinrichtingen van 
publiek belang, evenals in de grootste en voornaamste 
huur- en particuliere huizen. Behalve in Chicago, waar 
men met den besten uitslag brandvrije gebouwen ver
vaardigt, zijn deze steenen nauwelijks bekend en wor
den ze bijna nergens toegepast. In New-York gebruikt 
men ze eerst sedert kort. 

In Engeland meenen zelfs de kundigste architecten 
door het gebruik van beton een vuurvaste constructie 
te verkrijgen; men vervaardigt daar van uitmuntend 
portland-cement en zwavel een beton, dat slechts ge
deeltelijk tegen vuur bestand en in geringe mate aan 
splijten en afbrokkelen door werking van vuur en water 
onderhevig is. Het is echter onmogelijk met een 
mengsel van beton iets te construeeren, dat zoo veel 
veiligheid geeft en zoo gemakkelijk te bewerken is, 
als de boven omschreven holle terra-cottablokken. 
Daarbij komt, dat men de formeelen bij het blokken
systeem terstond na voltooiing van een gedeelte van het 
wulf kan wegslaan of verplaatsen. Ook kan men met 
de poreuze bekleedings-, vullings- of scheidingstegels op 
de verschillende verdiepingen in alle richtingen schei
dingsmuren plaatsen en alles volkomen brandvrij con
strueeren. 
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In Fransche en Duitsche magazijnen daarentegen 
maakt men van den kelder tot aan het dak zware 
doorgaande scheidingsmuren en de wulven vereischen 
dikwijls tusschen de kruin en geboorte een hoogte van 
2 of 3 voet; toch heeft men bij hevigen brand geen 
zekerheid tegen algeheele vernieling. 

Het zijn echter niet alleen muren en vloeren, die een 
gebouw brandvrij maken, ook de daken dienen tegen 
het vuur beschermd te worden. Evenals bij de vloeren 
worden de ijzeren liggers en spanten beschermd cn 
omgeven door holle terra-cottablokken, opgevuld met 
beton, met twee, drie of vier lagen asphalt-vilt belegd 
en het geheel met een laag rots-asphalt van omstreeks 
2V1 c .M. dikte overtrokken. Dit laatste asphalt is 
geheel van dezelfde soort als dat der asphaltwegen te 
Parijs en op dezelfde wijze vervaardigd en aangebracht. 
Wanneer het raamwerk van spanten , enz. en het eigen
lijk geraamte van de kap hecht genoeg is, blijkt zulk 
een dak even duurzaam en tegen den tand des tijds 
bestand, als het gebouw zelf, daar geen zonnehitte, hoe 
fel ook, er invloed op heeft en de zwaarste regenstroomen 
eroverheen vloeien als over een hardsteenen zerk, 
terwijl zelfs de dreuning van zwaar geladen vrachtwa
gens niet de minste zetting kan veroorzaken. Bij daken 
zijn de frieslijsten het meest aan vuur blootgesteld en 
daarom heeft men bij de groote openbare brandvrije 
gebouwen deze friezen vervangen door groote gepolijste 
leiplaten, die verticaal rondom de borstweringmuren 
geplaatst zijn. 

De onderste deelen van de frieslijst, of eigenlijk van 
den borstweringmuur, zijn in beton besloten en daar
boven bevindt zich dan een tweede borstweringmuur. 
Tegen dit vlak, het eigenlijk friesvlak, worden de lei
platen aangebracht. Elke nadeelige invloed van vuur 
en water is door deze constructie nagenoeg onmogelijk 
en afschoon de kosten ervan hoog zijn, is het op den 
langen duur de beste, de voordeeligste en ook de zui
nigste weg. 

In al deze brandvrije gebouwen legt men houten 
vloeren op houten liggers; de liggers rusten op de 
koppen der terra-cottablokken en worden op hun plaats 
gehouden door wiggen onder de bovenflenzen der 
ijzeren balken; daarna wordt de tusschenruimte met 
sintels opgevuld en de vloer gelegd. Door deze vul
ling der tusschenruimte wordt de luchttrekking onder 
den vloer verhinderd. A l ware het geval mogelijk, 
dat er een gat in den houten vloer brandde, dan zou 
het vuur zich toch niet kunnen uitbreiden. De met 
sintels gevulde ruimte geeft een schoone gelegenheid 
tot berging van buisleidingen voor gas, water of stoom 
van het eene vertrek naar het andere, zooals zoo dik
wijls in publieke gebouwen of familiehotels noodig is. 

P R I J S V R A G E N . 
Omtrent het bouwen van de Sociëteitstent in het 

Bosch te 's-Gravenhage is eindelijk eenig licht ontstoken. 
Commissarissen der „Nieuwe of Littéraire Sociëteit" 

hebben in een uitvoerig schrijven aan de leden eenige 
mededeelingen gedaan, aangaande den loop der onder
handelingen over de oprichting van een nieuw Socië
teitsgebouw in het Bosch. De zaak begon onder de 
schoonste auspiciën, want in de vergadering van Com
missarissen, van 1 October 1881, kon de Voor
zitter mededeelen, dat de toenmalige Minister van 
Financiën, nu wijlen de heer Van Lijnden van Sanden-
burg, hem de verzekering had gegeven, dat Commis
sarissen op zijn medewerking konden rekenen, wanneer 
zij vergrooting van terrein noodig achtten voor hun 
plans en daartoe aan het Domeinbestuur aanvrage zou
den doen. De heeren architecten Van den Brink en 

Vogel werden uitgenoodigd een plan met begrooting 
in te leveren; het Domeinbestuur had geen bezwaar, 
Commissarissen achtten de plans niet verwerpelijk, 
maar de Commissie van vertegenwoordiging uit de leden 
had bedenking tegen de wijze, waarop Commissarissen 
in de kosten van het op te richten gebouw wenschten 
te voorzien. De zaak bleef twee jaren rusten, totdat 
de Commissie van vertegenwoordiging anders was sa
mengesteld. In stede van het vroegere plan op te 
vatten, noodigden Commissarissen hun eigen bouwkun
dige, den architect Pfeiffer, uit een schetsteekening te 
vervaardigen, waartoe ook de architect B . Brouwer uit 
Nijmegen zijn medewerking verleende. Bij resolutie 
van 24 Juli 1885 werd door den Minister van Finan
ciën het oorspronkelijk aangevraagd terrein, voor de 
vergrooting benoodigd, toegezegd; vermits de gevel 
van het plan-Pfeiffer den Minister mishaagde, droegen 
Commissarissen twee Amsterdamsche architecten, de 
heeren Schill en Haverkamp , op , een nieuw gevelplan 
voor de teekening-Plciner-Brouwer. 

Nu zou men meenen, dat alles in orde was en de 
werkzaamheden zouden kunnen beginnen, maar Com
missarissen waren thans in het bezit van zooveel plans 
en teekeningen, dat zij het noodig achtten de heeren 
Van Dam uit Rotterdam, Sanders uit Amsterdam en 
Metzelaar uit 's-Hage om advies te vragen; deze Com
missie echter maakte bezwaar een plan ter uitvoering 
voor te dragen, of uit de bestaande gegevens een eigen 
plan op te maken. Daarop werd besloten eene be
perkte prijsvraag uit te schrijven, en van de elf ont
werpen werd de prijs toegekend aan plan N°. 7; het 
bleek wederom te zijn van den bouwkundige Pfeiffer. 
Maar nauwelijks was het bekend, dat een zoo eenvou
dig en practisch man als de heer Pleiner, geen pro
fessor in het bouwen, was bekroond, of van alle zijden 
kwam de tegenwerking. De Jury zelve in haar rapport 
maakte nu, alvorens het aan te bevelen, een voorbe
houd. Zij verklaarde nl. dat een uitvoerige ordonnantie 
gebrek aan eenheid verraadt, dat sommige détails daar
aan een weinig gedistingeerd karakter bijzetten, en 
dat er wanverhouding bestaat tusschen de hoogten van 
veranda en bovenverdieping. Zij concludeerde echter, 
dat hoewel dit plan, zonder eenige wijziging, niet voor 
de uitvoering kon worden aanbevolen , het echter als 
het meest geschikte voor bekroning kon worden voor
gedragen. Bij resolutie van den Minister van Finan
ciën van 17 Tu l i j l . , wordt over het bekroonde plan 
„la mort sans phrases" uitgesproken. 

De beschikking luidt: 
„Geeft aan adressanten bij afschrift dezer te kennen: 

dat, aangezien het door de Jury bekroonde ontwerp 
door haar, ongeacht den prijs, dien zij daaraan volgens 
het programma heeft moeten toekennen, niet goedge
keurd, maar wat betreft het u i t w e n d i g e , he t 
e e n i g e w a a r b i j de S t a a t b e l a n g h e e f t , 
v e e l e e r a f g e k e u r d i s , de door den Minister ver
langde en voor hem onmisbare waarborg, dat het te 
stichten gebouw zijn omgeving niet zal ontsieren, niet 
is geleverd; 

„dat dus de Minister zijn medewerking niet kan 
verleenen tot de uitvoering van voormeld ontwerp." 

Commissarissen hebben thans besloten de zaak te 
laten rusten, totdat zij op meer tegemoetkoming bij 
het Domeinbestuur zullen mogen rekenen, 

De bouwkundigen zijn Commissarissen dank verschul
digd voor de mededeelingen, hiervoren omschreven. 
Voor onpartijdige beoordeeling is het wenschelijk, dat 
ook het rapport der Jury wordt bekendgemaakt. 



3oo D E O P M E R K E R . l i September 1886. 

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

Door den ingenieur-architect J . F . Metzelaar te 
's-Gravenhage zijn in Het Vaderland een drietal vra
gen gedaan, waarvan de beantwoording met ongeduld 
wordt tegemoet gezien. Deze vragen zijn de volgende: 

„1" . Aan de architecten. Waarom hebt gij de in 
het bestek en op de teekeningen bepaalde steenen 
scheidingsmuren tusschen de logeerkamers op de ie 
en 2e verdieping doen vervangen door houten schot-
werk ; waarom de ijzerconstructie der veranda in een 
gedeeltelijke houtconstructie veranderd, waardoor gij 
op onverantwoordelijke wijze het gevaar voor brand 
hebt verhoogd? 

„2". Aan de directie van het zeebad Scheveningen. 
Hebt gij, zonder verlof of toestemming van het Dage
lijksch bestuur der gemeente 's-Gravenhage, die wijzi
gingen aan uwen architect toegestaan? 

„ 3". Aan het Dagelijksch Bestuur der gemeente 's- Gra
venhage. Indien aan u verlof is gevraagd, om deze 
wijzigingen in te voeren, welke overwegende redenen 
hebben ertoe bijgedragen, om zulk een voor de pu
blieke veiligheid onverantwoordelijke wijziging toe te 
staan ? 

„Het publiek, vooral de vreemdelingen, die in het 
badhuis hun tijdelijk verblijf vestigden, hebben het 
volste recht te mogen veronderstellen, dat een gebouw, 
ontworpen door en uitgevoerd onder toezicht van kun
dige architecten, voor rekening van een maatschappij, 
waarvan het beheer is opgedragen aan eerlijke loyale 
mannen, onder toezicht en voor een groot deel op 
kosten der gemeente 's-Gravenhage, dat zulk een ge
bouw niet alleen aan comfort, maar aan veiligheid enz. 
alles in zich zal vereenigen, waarop in billijkheid aan
spraak mag gemaakt worden. 

„De zaak, hoe treurig ook, is gelukkig zonder ver
lies van menschenlevens afgeloopen. Het weer was 
kalm, geen windje bewoog zich; had er echter een 
frissche bries gewaaid, dan zou er, voor hetgeen nu 
in vier uren was afgeloopen, geen twee uren zijn noodig 
geweest. Hoeveel slachtoffers waren er dan gevallen ? 
Was het des nachts gebeurd, de ramp van het Weener 
theater was er door in de schaduw gesteld." 

Het is een verblijdend verschijnsel, dat van vele zij
den de aandacht wordt gevestigd op de onverdedig
bare constructie van het Kurhaus te Scheveningen. 
Daardoor wordt wellicht voorkomen, dat de catastrophe 
van 1 September j . l . zich herhalen kan. 

V A R I A . " 
Dc kabelipoorweg tc Montreal. In het laatste gedeelte van 

het vorig jaar is de kabelspoorweg te Montreal gereed geko
men, waarmede de top van Mount Royal bij wijze van elevator 
bereikt wordt. De spoorweg is, horizontaal gemeten, 403 voet 
lang en klimt op dezen afstand 275 voet, terwijl de baanlengte 
510 voet bedraagt. De baan beschrijft een cirkelscgment en 
een hol gedeelte van 12 voet. De helling ligt bijna ondereen 
hoek van 33*/, graden. De weg rust op 16 ijzeren pilaren op 
steenen fundeering en de verbindingsarmen zijn zware grenen 
balken. De afstand tusschen de rails bedraagt 4 voet. Om 
de wagens naar den top te trekken is eene vaste machine 
van 75 paardekracht op den top van den berg werkzaam. Het 
aantal kabels, dat in werking is, bedraagt 3, waarvan de beide 
buitensten i 1 / ; , en de middelste inch dik zijn. De beide 
eerste zijn beproefd op een spanning van 35 tons en de mid
delste of veiligheidskabel op 43 tons. De schijven, waarover 
de buitenkabels loopen, zijn 6 voet in diameter en de trommels, 
waarop de kabels worden gewonden, zijn van hout en ijzer, 10 
voet in diameter en staan in direct verband met de wagens. 
De middenkabel loopt zonder beweegkracht van de machine 
te ontvangen en verbindt de op- en de neergaande waggons, 
die elkander in evenwicht houden als de buitenkabels mochten 
breken. Bovendien is een rad van 11 voet in diameter met 
remmen voorzien, die door den machinist op den top van den 
berg terstond in werking gebracht kunnen worden. 

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

DELFT. De vier kolossale blokken gra
niet voor het standbeeld van Hugo de 
Groot, die met schuiten van Rotterdam 
naar hier waren vervoerd, zijn ontscheept. 

Het beeld, dat een gewicht van onge
veer 2300 kilogram heeft, wordt Maandag, 
hier verwacht; met het plaatsen daarvan 
op het voetstuk , waarop het los komt te 
staan, met het gezicht naar het Raadhuis 
gewend, hoopt men aanstaanden Woens
dag gereed te zijn. Ofschoon het juiste 
stellen der granietblokken nog heel wat 
arbeid en toezicht vereischt, vermcenen 
we toch den architect J. den Braanker, 
onder wiens kundige leiding de werkzaam
heden worden verricht, geluk te mogen 
wenschen met het welslagen van dit ge
deelte van den arbeid. De donkerbruine, 
schitterend gepolijste steen is van vlek-
kelooze reinheid en de fraai geteekende 
profileeringen zijn zuiver bewerkt. De 
firma Kcssel & Bohl tc Berlijn heeft dan 
ook alle eer van haar werk. 

Aan de vier hoeken van het voetstuk 
zullen, op cenigen afstand, gaslantarcns 
geplaatst worden. Of het monument door 
een ijzeren hekwerk afgesloten, dan wel 
slechts door een ketting op paaltjes om
geven zal worden, is nog niet beslist. 

ZVTFBN, 6 September, In de heden
middag gehouden raadszitting werd het 
rapport voorgelezen, betreffende de con
cessie voor het aanleggen eener waterlei
ding, waarvan de conclusie luidde dc con
cessie thans voorloopig en later definitief 
te gunnen aan de heeren Van Wijck cn 
Van de Gevel. 

KAMPEN. De Gemeenteraad heeft na 
langdurige discussie besloten tot het ma
ken cn exploiteeren van een ljsel-water-
leiding voor rekening van de Gemeente. 

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

Aanbesteding. 

T E A M S T E R D A M . 
Namens den Raad van beheer der Maat

schappij, z a ' door de ondergeteekenden op 
Maandag 20 September a. s. 's namiddags ten 
3 uren precies in een der zalen van Café 
Krasnapolskv, W'armoesstraat te Amsterdam 
worden aanbesteed: 

Het maken van de houten en 
steenen fondeering enz. voor 
een turngobouw met aangren
zende woningen aan de Mar-
nixstraat en Leidsche kade. 

De inschrjjviiigsbiljeten moeten zjjn inge
leverd één uur vóór de aanbesteding bij den 
•jjen ondergteeekende, Singel 149, alwaar 
tevens inlichtingen worden verstrekt 's mor
gens van I I—lil uur. 

Bestek en teekening zijn van af Dinsdag 
lé September te verkrjjgen bjj GEWIS. HEI-
MEKINGER, Rokin B I , tegen betaling van 
fl per exemplaar. 

De Architecten 
K A B E L M U L L E R en .Is. INGENOHL. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 
niet tropische producten; 

Rollende en Expaneereaëe SteeuoTeoltappea,1 

GEBOUWEN in Scherphoek n mar andere lumuujira, 
gehetl in ijzer «f ijzer met hout tl steen. 

VAN DER LINDEN ft C», te Dordrecht, 
Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-

kleeding en dakbedekking pasklaar. 
Galvaniseerlnc op Loon. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t . ) 

Op Dinsdag den 21-"" September 1886, des 
namiddagsten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatechappjj tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te l'trecht, 
van: 

Bestek A W . 
Levering van eikenhouten dwars

liggers en van eikenhout voor 
wissels en kruisingen ten be
hoeve van de uitbreiding der 
werkplaats op het station Zwolle. 

De besteding geschiedt volgens art. 12 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den f>dl" September 
1886 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur W. J. K L E R K DE 
REUS te Meppefen is op franco aanvraag aan 
genoemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer
ken j te bekomen, tegen betaling van /0 .50 . 

Inlichtingen worden gegeven aan liet Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den -1*™ September 18S0. 

DE LINT & Cie. 
Hollertleim. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V T L L E R O Y & B O C H , 

B O C H F R È R E S . 
MENTON HOLLENS & Cie. 

Trottoir-IJzersteen en Cementtogols. 
Groote voorraden. 
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AANBESTEDING. 
Op Donderdag den 23 September 1886, des na

middags ten 2 ure, zal, ten kantore der Maat
schappij te Apeldoorn, worden aanbesteed: 

B e a t e k I N " , mi. 
Het maken van de Aardebaan, de 

Kunst- en andere werken voor 
het gedeelte Deventer—Wier-
den van den Locaalspoorweg 
Deventer—Almelo. 

(Bedrag der begrooting /284600.) 
De besteding geschiedt bij enkele inschrjj

ving, volgens !j Ü5 van het bestek. 

Het bestek'en de teekeningen liggen ter 
inzage ten kantore der Maatschappij te Apel
doorn en zjjn aldaar tegen betaling van / i. — 
per stel te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Hoofdingenieur-Directeur K . H. VAN HRE-
DERODE te Apeldoorn en den Heer Sectie-
Ingenieur M. E. DE WILDT te Deventer. 

Aanwijzing op het terrein zal worden ge
daan op Donderdag den U i " September 1886 
des voormiddags ten l i l uur, aanvangende 
te Deventer. 

Bijeenkomst van gegadigden aan het Sectie-
bureau der Maatschappij te Deventer des voor
middags ten 9 uur. 

De Commissie van Beheer. 

.Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n den S t a a t . . 

Op Maandag den 27*"" September 1886, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bjj de Moreelse Laan te 
l'trecht, van: 

Bestek A V . 
Levering van stalen spoorstaven, 

stalen lasch- en eindplaten, ijze
ren haak- en schroefbouten ten 
behoeve van de uitbreiding der 
werkplaats op het station Zwolle. 

(In twee perceelen.) 
De besteding geschiedt volgens art. 22 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 7 J , m September 

1881') ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur W. J . K L E R K DE 
REUS te Meppel en is op franco aanvraag 
aan genoemd Centraalbureau (Afd. Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den 6*™ September lS8(i. 

A.H. VAN BERGEN 
F A B R I K A N T T E 

Heiligerlee, prov. Gron. 
S P E C I A L I T E I T I N 

Nintwe Constructie 

B R A N D S P U I T E N , 
TORENUURWERKEN 

E N 

L U I D K L O K K E N , 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
A N T W E R P E N 1 8 8 5 . E E R E D I P L O M A . 

G o u d e n e n Z i l v e r e n M e d a i l l e s . 

AJ.SBBSTBB1SB. 
De RENTMEESTER DER DOMEINEN in 

het Rentambt Zwaluwen, wonende te Breda, 
zal op Vrijdag den l1"» October 1886, des mid
dags te 12 uren, in het Logement » D E K O 
R E N B E U R S " , bjj Mej. V A N DIJK, te Lage-
Zwaluiee, bij enkele inschrijving aanbesteden: 

Het maken der G E B O U W E N en 
A A R D W E R K E N voor een 
Stoomgemaal in den polder 
Schuddebeurs onder Lage-
Zwaluwe. 

Het Bestek en drie Teekeningen zjjn — 
na 22 September — tegen betaling van é é n 
gulden te bekomen bjj den Rentmeester 
voornoemd. 

Aanwjjzing op Dinsdag 28 September en 
Vrijdag 1 October e. k., telkens des morgens 
te I) uren, te beginnen bij den Windwater
molen in Schuddebeurs. 

Inlichtingen te bekomen bjj den Rent
meester voornoemd, den Ingenieur VAN 
GENDT, te Arnhem, en den Hoofdopzichter 
V A N DE E R V E , te Brede. 

AANBESTEDING. 
Namens zjjn principaal zal de Architect 

D. GEI.ISBEEK MOLENAAR op Maandag 
20 September a. s., v/m. 11'/, uur, publiek 
aanbesteden, in de Koffiekamer van het 
Centraalge bouw te Arnhem: 

Het verbouwen eener Vi l la , aan 
den Velperweg N". 65, aldaar. 

Teekening ligt in voornoemd locaal ter 
inzage. Bestekken zjjn verkrjjgbaar 'i ƒ0.50, 
Hertogstraat 18. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

'S-llBKTOGLNHUSCH, zullen op Donderdag 
16 September 1886, voormiddag 10 ure, ten 
Raadhuize aldaar, bij enkele inschrijving 

A A N B E S T E D E N : 
1. Het doen van vernieuwingen 

en horstollingen aan de brug in 
den toegangsweg naar hr t Spoor
wegstation. 

2. Het doen van herstellingen aan 
de bokleedings- of voormalige 
Vestingmuur aan de Buitenha
ven, nabij het zoogenaamde 
Waaigat. 

De bestekken liggen ter inzage op het Raad
huis te 's-llerttigeubosch en zijn verkrjjgbaar 
bjj den Gemeente-Architect .1. M. N A B B E 
aldaar, ieder tegen betaling van f 0.50. 

Aanwjjzing in loco zal plaats hebben op 
Maandag IS September e. k., voormiddag 10 
ure, te beginnen inet de werken onder 1 
vermeld. 

De inschrijvingsbiljetten moeten vóór 'A ure 
des namiddags van den dag, dien Ier aan
besteding voorafgaande, in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zijn. 

Inlichtingen zijn te bekomen bjj den Ge
meente-Architect voornoemd. 

's-llertogrnbosrh, li Sept. 1886. 
Burgemeester en Wethouders voorn., 

v. D. DOES DE WILLE BOIS, 
Burgemeester. 

J . N . G. SASSEN, 
Secretaris. 

li. HOLSBOER. - A.i-i»liem. 
Leverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcar wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1808, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

KQL'KKRES. MEKTkETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
B A K E N S . R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 

'5 

De Portland-Cemeiitfabiiek van 
DYCKERHOFF & SÖHNE 

le Amönebarg Itij Hichiïrh a/d. Ilijn 
levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naai

den eisch der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, 
met garantie voor de grootste vastheid en 

deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der fabriek: 100,000 vaten per jaar. 

Magazijnhouders in de voornaamste steden. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 
1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 
a M. 1879. 

Diploma A: 
Eerste prijs 
voor uit
muntend 
fabrikaat. 

Kassei 
1870. 
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A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 

en Ventilatie, O-as- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen enz. 

BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m T V ' . 9 3 0 , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd 

Sinziger Nozaïekvloerenfabriek. 
SINZIG a/Rijn. 

Deze Mozaïekvloeren hebben zich se
dert ruim 1 5 jaren als de hardste, stand-
vastigste en, door de rjjke kleuren, als de 
schoonste bevloering doen kennen. Uit 
fijne klei en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bjj het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afsljjting is 
onderworpen, zooals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & C , Amsterdam. 

HOUTCEMENTDAKEN 
bestaande uit 1 laag asphalt en 8 lagen gewoon papier. Het houtcementdak kan wel 
het dak der toekomst voor ons land genoemd worden. Zulke daken, 50 jaar geleden 
uitgevoerd, hebben zich zonder de minste reparatie goed gehouden. 

H O U T A S P H A L T V L O E B E N en H O U T A S P H A L T B A L K E N voor Zoldercon
structie. Gewone A S P H A L T V L O E B E N . 

MARMER-MOZAÏEK. T E B B A Z Z O en GRANITO. C E M E N T B E T O N en 
C E M E N T V L O E B E N , K U N S T M A R M E R en G L A S M O Z A i E K levert 

THEOD. FERD. KIERIIORST, Haarlem. 
Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAR VAL DE TRAVERS, 

K I M & ï . t . \ IIIIBI l i l i l l 
R O T T E R D A M 

E I G E N A A R S v a n B A S A L T G R O E V E N 
in RIJNPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quonast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij s t - Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Basalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Fauconval-, porphier- en basaltkeien. 
De Nederlandsche 

MM S T E E F 
t e V R I J E N B A N bij D e l f t , 

hier te lande de oudste in dit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van R I O L E N , 
BUIZEN, W A T E R - en B E E R P U T T E N , j 
G E V E L W E R K en alle tot het bouwvak 
behoorende artikelen. 

H.&J. SUYVER, 
FABRIKANTEN V A N 

STOOMKETELS EN 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
I-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 

Biokerstraat 
A M S T E R D A M . 

F A B R I E K 
TE 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

I RACIE M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

VAL I W I 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Masliek voor Trottoirs, Skating-Hinks, Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Maai/.ijinloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zicb 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 'i, Amsterdam, of' bjj den Heei 
H. G . K N O O P S C.OZN. Beekstraat F. fi2, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

l l iMlllM. BKCkKK & KllHMMill. -
KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S -
VAN 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmail leerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

JAN VAN DER POT , Vischsteeg N°. 7, 
KYANISEERFABRIEK 

Het kyaniseeron is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
Belgische k l u i t - en hydraulische k a l k . 

Billjjke prjjzen en vrachten. 

Kunstgraniet systeem Petitjean. Polychrom- of Frescocement. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

P H O T O L I T H O G R A P H Y , P I I O T O Z I M G B A P B I E 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

j op zijne inrichting voor Phctalltbegraphle, 
| bijzonder geschikt voor de reproductie van 
I Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
jen Bouwkundigen; op die voor PhatMlnca-
| graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne MenoiyiM-inrl i l i i l i iu voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . T H I E M E . 

Gedrukt bjj S . W . van der W i e l & O . , te Arnhem. 
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ofd-Conespondent JOH. G. STKMI.ER ('ZN., Boek 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

1 °. Als buitenleden zijn toegetreden de heeren A. W. 
van Malsen en H . J. Mondt te s'-Gravenhage. 

2". Door den Penningmeester zal in de volgende 
week bij de deelnemers aan de excursie over het ver
schuldigde bedrag gedisponeerd worden. 

Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 15 September 1886. 

Na opening der vergadering worden de notulen, de 
ingekomen en uitgegane stukken gelezen en daarna 
eenige huishoudelijke zaken afgedaan. 

De spreker van den avond, dc heer J. H . Leliman, 
Eere-voorzitter des Genootschaps, behandelde het am-
bachtsonderwijs, aan de invoering waarvan hij, zooals 
bekend is, zulk een werkzaam aandeel gehad heeft. 
Hij ging uitvoerig de werking van de ambachtsscholen 
gedurende de bijna dertig jaar van haar bestaan na 
en kwam tot de conclusie, dat, al mochten ook aan 
deze inrichtingen , evenals aan alle menschenwerk, ge
breken kleven , zij toch het doel, waarvoor zij gesticht 
waren, uitnemend vervuld hebben. Tegen het rapport, 
dat dezer dagen door de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst is uitgebracht, had spreker verschillende 
bezwaren, die hij uitvoerig mededeelde en die hij zich 
voorstelt, ook op de aanstaande Septembervergadering 
van bedoelde Maatschappij te ontwikkelen. 

Een zeer levendig debat werd na afloop der spreek
beurt gevoerd. Vele leden deelden uit hunne ervaring 
mede, wat zij aangaande de resultaten der ambachts
scholen wisten. Ook werd erop gewezen , dat ambachts
scholen, hoe uitstekend ook, toch alleen niet in staat 
zullen zijn het lot van den werkman te verbeteren, 
maar dat tevens belangrijke sociale hervormingen noodig 
zijn. Dat echter ambachtsscholen veel nut kunnen 
stichten , werd algemeen erkend. 

De spreker werd voor zijn zeer belangrijke bijdrage 
over deze question bril/ante door een luid applaus bedankt. 
Daarna gaf de heer E. van den Bossche een fraaie 
collectie afbeeldingen van beeldbouwwerken van het 

Louvre te bezichtigen , waarop de ver 
werd, nadat nog goedgevonden was het uitschrijven 
der prijsvraag tot later aan te houden. 

(A et A.) DE JUBILEUM-TENTOONSTELLING 
T E BERLIJN. 

Slot. 
Te midden van de teekeningen en schilderijen is in 

de verschillende tentoonstellingszalen een hoogst belang
rijke collectie voorwerpen van decoratieve kunst, pracht
volle uitingen van de herlevende kunstnijverheid in 
Duitschland en vooral in Oostenrijk, opgesteld. 

Met niet genoeg te roemen belangstelling voor deze 
tentoonstelling hebben de Keizers van Duitschland en 
Oostenrijk en de vorstelijke familiën hunne schatkameren 
geopend en het comité een keuze laten doen uit de 
vele kunststukken, bij verschillende gelegenheden aan 
hen ten geschenke aangeboden. Ook de Vereeniging 
voor Kunstnijverheid te Munchen en die van Oosten-
rijk-Hongarije hebben vele van hare rijkste schatten 
hier bijeengebracht ter opluistering van het geheel en 
ter verheerlijking van de kunst in hare landen. 

De meeste dezer voorwerpen munten niet alleen uit 
door uitstekende teekening, maar ook door prach
tige uitvoering. Zij bewijzen, dat groote meesters het 
niet beneden hunne waardigheid achtten hun talenten 
te besteden aan een voorwerp der kunstnijverheid, maar 
integendeel dit somwijlen met bijzondere voorliefde en 
toewijding deden. 

Het is niet mogelijk alles te noemen en ook niet 
der moeite waard, want gelijk overal is ook hier kaf 
onder het koren. 

Eenige vitrines, in twee zalen opgesteld, zijn uitsluitend 
gevuld met zilver- en goudwerken van den Keizer van 
Duitschland, den Kroonprins en Prins Wilhelm van 
Pruisen. Bijzonder uitmuntend zijn hiervan: een doop
bekken en kan, van goud gedreven, een schild in zilver, 
geschenk van de stad Berlijn aan Erederik Wilhelm IV, 
gemaakt naar het ontwerp van Stier. Door omvang 
en door pracht van compositie en uitvoering is bijzonder 
treffend het geschenk der stad Danzig aan den Kroon
prins. Het stelt voor een schip, door najaden gedragen. 
Vooral de vrouwefiguren zijn keurig gemodelleerd. Het 
ontwerp is van Bosshardt, de eer der uitvoering heeft 
Stumpf te Danzig. Niet minder fraai zijn de geschenken, 

ff 
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aan Prins Wilhelm van Pruisen aangeboden bij zijn 
huwelijk. Twee Tafelaufsatze (onze anders zoo rijke 
Nederlandsche taal heelt geen bepaald woord hiervoor), 
voorstellende groepen van tritons en najaden , die, half 
uit de golven opduikende, een grooten schelpvormigen 
bloemenbak torsen ; vier groepen , vertegenwoordigende 
de groote Duitsche stroomen, den Rijn met de keizers
kroon en het symbool van den wijn, de Elbe met de 
symbolen van scheepvaart en industrie, de Oder met 
die van scheepvaart en visscherij, de Weichsel met die 
van den akkerbouw en het model van den Marienburcht, 
allen door talentvolle beeldhouwers ontworpen en door 
kunstvaardige handen bewerkt, wekken de bewondering 
van iederen aandachtigen beschouwer. 

Do Rijnprovincie en de provinciën Westfalen, 
Sleeswijk-Holstein , West-Pruisen en Saksen schonken 
prachtvolle wijnbowlen, theeserviezen en bokalen, in 
goud en zilver gedreven en sommigen met email en 
edelgesteenten versierd. 

De verzameling van de Vereeniging voor kunstnijver
heid te Munchcn moge niet op stukken van zoo groote 
geldelijke waarde kunnen wijzen, haar schatten doen 
niet onder in kunstwaarde bij de bovengenoemde vor
stelijke bezittingen. Hijzonder schoon zijn de in koper 
gedreven kannen , vaten en schalen , ontworpen door 
Kellner en uitgevoerd door Seitz te Munchcn, de fraaie 
cassetten van ebbenhout met zilver en van perkamenten 
bekleeding met vergulde figuren en ornementen, cn de 
sierlijke drinkhoorns, samengesteld uit steenbokhoorns 
op artistieke wijze in goud gemonteerd met email, 
paarlen en koralen. 

Bijzonder aantrekkelijk is een Japansche kamer in 
een der bijzalen van het tentoonstellingsgebouw, in
gericht door den Münchener kunstschilder Freiherr 
Von Seijdlitz. Sedert langen tijd heeft de heer Von 
Seijdlitz een studie gemaakt van de kunstuiting der 
Japanners en getracht zich de eigenaardigheden der 
kunstproducten van dit hoogst intelligent volk eigen te 
maken. Het is niet mogelijk deze kamer tc beschrijven, 
men moet het geheel zien, om er zich een goede 
voorstelling van te kunnen vormen. Op zeer gelukkige 
wijze is vermeden het al te bonte en te bizarre in 
kleur cn lijnen, dat de echte Japansche verzamelingen 
veelal hebben. De kunstenaar weet de Japansche 
kunsttheorieën zeer juist toe tc passen en daarbij de 
moeilijke klippen te ontzeilen. Het is zijn streven 
salons , boudoirs enz. in dezen stijl in te richten. 

Genoegzaam alle bovengenoemde voortbrengselen 
van kunstnijverheid zijn in Duitschland gemaakt, en 
geven een hooge gedachte van dc enoi me ontwikkeling, 
die de Duitsche kunst in de laatste jaren heeft genomen. 
Hiermede in edelen wedijver tredend, gaat het Oosten-
rijksche product der kunstnijverheid zoomogelijk nog het 
Duitsche te boven. Elk bezoeker der Jubileum-ten
toonstelling heeft zeker niet verzuimd ecnigen tijd van 
aandachtige beschouwing te wijden aan de verzameling 
decoratieve kunst van Oostenrijk en Hongarije. Te 
beginnen met het merkwaardige, door J . Slorck ont
worpen, huwelijksgeschenk aan den Kroonprins van 
Oostenrijk: een kunstkast van ebbenhout, met prachtvolle 
figuren en ornementen, ciseleering en schilderwerk 
versierd, verder een uitstekend fraai, staand uurwerk 
van brons, verguld met candelabres, een dito van ge
smeed ijzer met gedreven ornement en koperen beslag, 
meesterlijk van ontwerp en uitvoering, een reeks van 
candelabres, bokalen, cassetten en pronkschalen van 
de beroemde firma Lobmeyr en anderen, te Weenen, 
in een woord, deze geheele verzameling ademt een 
ongemeen kunstvollcn geest en geeft een belangrijk 
overzicht van de hooge trap van ontwikkeling, door dc 
Oostenrijksche kunstnijverheid bereikt. 

De Tentoonstelling verder doorwandelende, wordt het 
oog steeds opnieuw geboeid door ware kunstjuweeltjes. 
Op gevaar af van mijn lezer te verdrieten, wensch 
ik nog eenige stukken te noemen , ten einde dit verslag 
op eenige volkomenheid kunne bogen. 

Volgens het ontwerp van Schill te Dusseldorf en 
door eerste meesters bewerkt, is het eeregeschenk van 
de Duitsche Industrieëlen aan den Minister Von 
Stosch (1883), een standaard met album van ebben
hout , met figuren en ornementen in zilver, met email-
leering en keurig beschilderde paneeltjes, een waar 
kunstproduct. Nog noemen wij uit den rijken voorraad 
een zestal Tafelaufsatze van meer of minder groote 
afmetingen, doch alle van hooge kunstwaarde, de 
uitstekende producten van de firma Schürmann en O ' . , 
te Frankfurt a /M, van Moritz Elimeijer te Dresden , de 
werken van den bekenden Berlijnschen beeldhouwer 
Otto Lessing, eenige cassetten van ebbenhout met 
zilveren beslag, de prachtbokaal, den Kroonprins in 1883 
door de Vereeniging van Berlijnsche kunstenaars 
aangeboden, en een staand uurwerk van marmer met 
uitstekende figuren en groepen. Ook een verzameling 
oorkonden , op perkament geteekend, meesterlijk van 
uitvoering en compositie, vormde op zichzelf een zeer 
bezienswaardig geheel. 

Het was voor een Nederlander een beschamend ge
voel, te midden van al deze kunstschatten een wijle het 
vermoeide oog ruste gevend, een vergelijking te ma
ken tusschen hetgeen onze Duitsche naburen op het 
gebied der kunstnijverheid presteeren en hetgeen wij 
in ons land dikwijls nog zien voortbrengen door onze 
eerste fabrieken van goud- en zilverwerken en door onze 
industrieëlen. Slechts door ernstige studie zal het mo
gelijk zijn onze, gelukkig in een staat van herleving 
verkeerende, kunstnijverheid te verheffen boven het 
peil van het alledaagsche. Reeds is er veel verbete
ring , dank zij de scholen en werkplaatsen, waar de 
kunstzin van leerling en werkman wordt aangekweekt, 
doch veelal komt er zeer veel te kort aan het ontwerp, 
waarnaar de stukken worden bewerkt. Terecht begrij
pen de Duitschers, dat een product der nijverheid slechts 
dan aanspraak kan maken op den naam van kunstpro
duct , als niet alleen de uitvoering onberispelijk en ar
tistiek is, maar als bovenal de compositie en conceptie 
van het geheel, den stempel van het schoone, door een 
kunstvolle hand wordt gegeven. Terecht wenden zij 
zich tot beeldhouwers en architecten, om hun de ont
werpen op te dragen van de ter uitvoering bestemde 
producten. Moge dit in Nederland ook meer en meer 
worden toegepast, dan voorzeker zullen ook onze 
nijverheids-voortbrengselen der kunst tot eere strekken. 

Met dit artikel eindigen wij onze verslagen over deze 
hoogstbelangrijke Tentoonstelling. Het mag een on
gemeen voorrecht genoemd worden, haar te hebben 
kunnen bezoeken en door aandachtige beschouwing veel 
leerzaams te hebben kunnen opdoen. Slechts vluchtig 
en oppervlakkig konden uit den aard der zaak onze 
verslagen zijn. Gaarne hadden wij nog eenige woor
den gewijd aan de schilder- en beeldhouwkunst, waar
van de schoonste producten hier bijeen zijn gebracht, 
doch wij wenschen niet hierover een oordeel uit te 
spreken, maar verwijzen den belangstellende naar de 
uitstekende verslagen, in verschillende Duitsche tijd
schriften door bevoegde beoordeelaars geleverd. 

Met voordacht werd door ons de inzending der 
Nederlandsche architecten op deze Tentoonstelling niet 
besproken , daar het zeker voor velen aangenamer moest 
zijn, een buitenlander over onze werken tc hooren. 
Met genoegen zal het verslag in de Deutsche Bauzei-
tung N°. 72, vertaald opgenomen in ons vorig nom
mer, door de Nederlandsche architecten zijn ontvangen. 
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Moge dit goed succes ons aansporen bij voorko- | 
mende gelegenheden weder de handen ineen te slaan | 
en den buitenlandschen kunstbroeders te toonen, dat ! 
er in Nederland ook ernstig gestreefd wordt naar ver- ! 
heffing van de bouwkunst en de veredeling van de ; 
kunst in het algemeen. j 

(A. et A . ) I N G E Z O N D E N . I 
N O G E E N S D E E X C U R S I E . 

Het doet mij genoegen, dat de criticus erkent, dat 
critiek soms onbillijk en onbevoegd is — luchthartig ook, 
zoude ik er bij durven voegen; voor een degelijk vak
blad als Dc Opmerker, een orgaan van bouwkunste
naren , komt dit minder te pas en ik geloof, dat het 
wenschelijk is daarmede omzichtig te zijn. 

Dat detailleeren alleen een zaak van gevoel en smaak 
is, zullen zeker velen met mij betwijfelen en erkennen , 
dat ervaring daarbij wel degelijk een hoofdrol speelt. 

Menig gebouw van den laatsten tijd in Amsterdam, 
krachtiger gedetailleerd, zoude zeker beter effect ma
ken dan het dit nu doet; ik zal geen namen noemen, 
evenals de criticus, die vergeten heeft mij het adres van 
den leermeester in het detailleeren te geven. 

Heeft de criticus bij het beschouwen van den voor
gevel wel nagedacht, dat die voorgevel bijna nooit 
door de zon beschenen wordt en fijne profielen daar 
geen effect zouden maken; dat in Amsterdam na ver
loop van eenigen tijd, die profielen allen met een grau
we vuile laag bedekt worden en voor 't oog verloren 
gaan, en gerekend moet worden op de overeenstemming 
met onzen baksteenbouw. 

Ook met den grooten afstand, vanwaar de kerk en 
den voorgevel in 't bijzonder meestentijds gezien wordt, 
had ik rekening te houden; door zich te plaatsen op 
de brug tegenover het Centraalstation kan ieder door 
beschouwing zich overtuigen of ik geslaagd ben in mijn 
berekening der effecten van details en profielen. 

De profielen der klassieken, hoe schoon die ook zijn, 
vinden alleen hun juiste toepassing in 't Zuiden, in 
't land van marmer en zonneschijn. 

Ook hier geldt Goethe's woord: 
Wemt ihr's nicht fühlt, — da werdet i/ir's nicht /assen. 

Eene vergelijking van de details der heerlijke „Dome 
des Invalides" te Parijs, met de St.-Nicolaaskerk te 
Amsterdam gaat m. i . niet op; de „Dome des Invali
des" is geheel van groefsteen en staat te Parijs — voor 
mij golden geheel andere gegevens dan voor den ar
chitect dier „Dome" ; — ook Hendrik de Keyser's 
torenspits kan met dien „Dome" niet in een adem ge
noemd worden. 

Trouwens tusschen de details van de „Dome des 
Invalides" en den „Westertoren" is, en terecht, een 
groot verschil — ook De Keyser wist zeer goed, dat 
zijn profielen grootendeels met baksteen moesten over
eenstemmen en dat het altijd geen zonneschijn is in 
ons land van regen, mist, enz. 

Dat de criticus, in een tijd waarin het slaafsch volgen 
zoo algemeen i s , dat men alle mogelijke en onmoge
lijke details, zelfs geheele gebouwen durft kopiëeren, 
eenige mijner détails die niet te slaafs gevolgd zijn, 
vreemd vindt, kan ik best begrijpen. 

Dat ik de „zekere banaliteit" der dakvensters van 
den koepel niet verdedig, zal, vertrouw ik, de zaak niet 
hinderen; waar zouden wij blijven, als men dit ging 
doorvoeren in onzen tijd. 

Dat geen der leden van het Genootschap ooit ge
wild heeft, dat Amicitia synoniem zou zijn met admiration 
niutuelle neem ik gaarne aan en ik hoop, dat De 
Opmerker zich daaraan, al geldt het ook de naaste 
vrienden, nooit zal schuldig maken; maar dat de 
criticus de leden van het Genootschap nieuwe titels, 

als die van zeldzame vogels geeft, zullen zij zeker ook 
niet prijzen. 

Alhoewel het onderteekenen van den criticus met „de 
verslaggever", in plaats van zijn naam, weinig afdoet 
aan de meerdere of mindere degelijkheid zijner argu
menten , zoude het m. i . loyaler geweest zijn, het in
gezonden stuk met zijn naam te onderteekenen; wij 
zijn immers alle leden van het Genootschap Architec-
tura cl Amicitia, en strijden met open vizier is immers 
ridderlijk. 

Hiermede neem ik voor deze keer afscheid van . . . . 
„de verslaggever". 

A . C. B L E I J S , 
Bouwmeester der St.-Nicolaaskerk, 

te Amsterdam. 

Nu de Redactie zoo beleefd was, mij bovenstaand 
schrijven ter kennisneming te zenden, acht ik mij ver
plicht daaraan nog een enkel woord toe voegen. 

Bij het lezen ervan dacht ik onwillekeurig: 
Mit JForten liiszt sicli trcfflich strei ten, 
Mit Worten ein System bercitcn. 

Het wordt echter tijd, dat aan dezen woordenstrijd 
een einde komt. Weinig zou het baten of ik nu al 
uitvoerig ging betoogen, dat alle fraaie gebouwen, 
sedert de XlI Ide eeuw in ons land verrezen, veel fijner 
geprofileerd zijn, dan de Sint-Nicolaaskerk en het 
klimaat van deze streken sedert dien tijd niet merkbaar 
veranderd is; weinig nut zou het hebben, o f i k a l g i n g 
aantoonen, dat juist de veeltijds onbekende architecten 
onzer berg- en baksteenbouwwerken uit de X Vide en 
XVIIde eeuw hunne profielen naar die der klassieken 
volgden. 

De heer Bleys is nu eenmaal niette overtuigen en de 
schoone woorden, in het fries van een der zalen van de 
National-Gallery te Londen, waar gezegd wordt The 
works of those who have stood the test of ages have 
claim to that respect and veneration to which no modern 
can pretend schijnen voor hem niet geschreven. 

Mij rest dus niets , dan de vakgenootcn uittenoodigen, 
het bouwwerk in oogenschouw te gaan nemen en uit 
te maken, wie het recht aan zijn zijde heeft. 

Behoef ik den heer Bleys nog de verzekering te 
geven, dat met de benaming zeldzame vogel niet anders 
bedoeld werd, dan de vertaling van rara avis? Mis
schien was ons Hollandsche witte raaf duidelijker 
geweest. 

Ten slotte uit ik den wensch, dat de Sint-Nicolaas
kerk de test of ages , die reeds voor zoo menig kunst
werk noodlottig was, schitterend moge doorstaan. 

De Verslaggever. 
De Redactie sluit nu het debat over deze zaak. 

A R C H E O L O G I E E N K U N S T . 
Het valt niet te ontkennen, dat de geschiedenis en 

meer bepaald de geschiedenis der bouwkunst, nooit 
met meer ijver, meer volharding en meer nauwkeurig
heid beoefend is dan in onze eeuw Wel-is-waar heb
ben ook in de vorige eeuw verschillende geleerden ge
tracht, veel duisterheden van het grijze verleden tot 
klaarheid te brengen, maar het doel der nasporingen 
betrof altijd meer in 't bijzonder de Grieksche en Ro
meinsche monumenten, terwijl de verkregen resultaten 
in vergelijking met de tegenwoordige zeer onbeduidend 
waren. De geleerden dier dagen baseerden hunne on
derzoekingen op fragmenten, in musea of bibliotheken 
aanwezig, en op de gewoonlijk vage berichten der an
tieke schrijvers. Nauwkeurige ontgravingen, persoon
lijk geleid en aangemoedigd door mannen van kennis, 
behoorden tot de zeldzaamheden. Tengevolge nu van 
een en ander bleef de archeologie zich bepalen tot een 
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droge opsomming van datums, bestemmingen, en be
schrijvingen van uitwendig aanzien. Zij bleef dus in 
de eerste plaats wetenschappelijk, terwijl de esthetische 
zijde óf zeer weinig , óf 111 't geheel niet in aanmerking 
kwam of kon komen. De esthetische gedachten, die 
in de toen reeds ontdekte en bekende overblijfselen 
der oudheid waren uitgedrukt, werden nog niet be
grepen of men was er onverschillig voor. Op over
blijfselen , van een laag ontwikkelingspeil getuigende, 
op tijdperken, waarin de kunst nog in hare eerste 
kindschheid verkeerde en waarin wij hedentendage 
toch reeds de kiemen bespeuren , waaruit de toekomst 
zich ontwikkelen zou, werd in 't geheel geen acht ge
slagen. De Keltische monumenten — of liever over
blijfselen —, in zoo groote menigte voorhanden, wer
den o. a. niet het minste grondig onderzoek waardig 
geacht. De grootsche, wonderbare ruïnes in Indië, 
door het drukke handelsverkeer ongetwijfeld gedeelte
lijk bekend , schenen het intellectuecle Europa niet het 
minste belang in te boezemen of tot onderzoek te prik
kelen. Rome en Athene, hoewel nog zeer oppervlak
kig en onvolkomen bekend, waren niet alleen in de 
vorige, maar zelfs nog in het begin dezer eeuw voor 
het geleerde Europa de eenige bronnen en de ware 
oorsprong van alle kunst en beschaving. Tot op zekere 
hoogte laat zich deze voorkeur verklaren; men steunde 
grootendeels nog op de teksten der oude schrijvers, 
men wist nog niet — en door het beperkte der arche
ologische ontdekkingen kon men ook nog niet weten — 
dat, om maar een paar voorbeelden te noemen , Vitru-
vius veel minder juist dan wij over de Etruskische en 
Romeinsche kunst in haar geheel kon oordeelen; dat 
een tijdgenoot van Pericles, hoewel dezelfde taal spre
kende als de Grieken uit het Homerische tijdvak, veel 
minder nauwkeurig dan wij den toestand der kunst en 
hare ontwikkeling kon gadeslaan. Om over een zekere 
kunstrichting een degelijk oordeel te kunnen vellen, 
om zulk een kunstrichting te analyseeren en er het 
meest mogelijke nut uit te trekken, moet men niet 
alleen den bloei en het verval, maar ook de opkomst 
ervan kennen; men dient de allereerste sporen te ont
dekken , de gedachten te weten te komen, die in deze 
eerste kunstuitingen waren uitgedrukt; het innerlijk 
gevoel te kennen , dat de eerste kunstenaars bezielde, 
toen zij hunnen gewrochten het aanzijn schonken. 

Daarvoor echter worden andere hulpmiddelen ver-
cischt dan enkel geschreven teksten; daartoe kan men 
alleen door vergelijkingen komen , en de middelen tot 
vergelijking waren de eerste jaren onzer eeuw nog 
schaars. Van het bestaan dier grootsche, wonder
bare gedenkteekenen , die weldra uit het stuifzand der 
woestijn, uit den bodem van het eenzaam en verlaten 
Mesopotamië, uit de diepte der wateren en uit de on-
deraardsche holen zouden te voorschijn komen> ver
moedde men niet het minste. De ontzagwekkende 
tempel- en paleisruïnes van Chaldea en Assyrië, de 
belangrijke voortbrengselen van kunstnijverheid , de 
bas-reliefs, waarop de gansche geschiedenis van een 
lang vervlogen beschaving is voorgesteld , welke door 
de volhardende pogingen van een Loftus, van een 
Layard zijn aan 't licht gebracht, hebben, zoowel als 
een meer nauwkeurige kennis der Egyptische monu
menten, geheel andere toestanden en meeningen in 
't leven geroepen. 

Daardoor is men tot de wetenschap gekomen , dat 
de oorsprong der Grieksche en Romeinsche kunst aan 
de oevers van Euphraat en Tiger, aan de boorden 
van den Nijl moet gezocht worden; dat men, om die 
zoogenaamde klassieke kunsten , op hare juiste waarde te 
schatten en tot hare volle beteekenis door te dringen, 
beginnen moet met de bronnen te leeren kennen , 

waaruit zij hare beginselen, hare kiemen heeft geput. 
Dan ook zal men opmerken, dat de kunst, vanaf 
hare eerste, kindcrlijkste uitingen tot aan haar toppunt 
van bloei — behoudens enkele uitzonderingen — zich 
steeds geleidelijk ontwikkeld heeft. Eer den voortref-
felijken meesterwerken uit het Grieksche bloei-tijdperk 
het aanzijn geschonken kon worden, was een eeuwen
lange voorbereidingsperiode noodig, die wij hedenten
dage, door de gemaakte veroveringen op archeologisch 
gebied, in hare verschillende stadiums kunnen volgen. 

Daar de allereerste sporen der Grieksche kunst aan 
de oevers van Euphraat, Tiger en Nijl gezocht moe
ten worden, ligt het voor de hand, dat een degelijke 
studie over de Helleenschc kunst, door een grondige 
kennis der Chaldeeuwsche, Assyrische en Egyptische 
moet worden voorafgegaan. Wijl we nu in onder
staande regels zullen trachten om in beknopten vorm, 
de ontwikkeling der Grieksche kunst te behandelen, 
zullen met enkele woorden de oude Oostersche voor
gangsters moeten besproken worden en voorafgaan. 
De oud-Chaldeeuwsche ruïnes van Mugeir en Warka, 
voornamelijk door Loftus onderzocht, zullen we, als 
zijnde voor dit opstel zonder practische beteekenis, stil
zwijgend voorbijgaan. De nieuw-Chaldeeuwsche monu
menten (de ruïne van Babyion), als staande in 't al
gemeen bij de Assyrische kunst ten achter, zullen we 
evenmin behandelen. De belangrijkste ontdekkingen 
en opgravingen dezer eeuw zijn ongetwijfeld de door 
Layard aan 't licht gebrachte Assyrische monumenten. 

Zoowel uit een technisch , als esthetisch oogpunt zijn 
deze ruïnemassa's de merkwaardigste overblijfselen van 
de geheele oud-Oostersche kunst. In de Assyrische 
versieringskunst ontmoeten we de kiemen , waaruit na 
honderden van jaren zich de Grieksche omementiek 
ontwikkelen zou. Uit de verschillende construction 
kan men opmaken, dat de Assyrische kunst een doch
ter der Chaldeeuwsche was , die echter èn in technische 
vaardigheid. èn in esthetische ontwikkeling hare moe
der spoedig zeer ver overtrof. De Assyrische kunste
naars hebben, vooral in hunne alom vermaarde bas-
reliefs, blijk gegeven van een aanleg voor beeldende 
kunst, een smaak voor versiering, zooals geen ander 
volk uit het vóór-klassieke tijdperk ons te zien geeft. 
Een streng despotisch ceremonieel, benevens de dwaze 
opzichteiijke kleederdracht en haartooi hunner tijdge-
nooten, legde de Assyrische scheppingskracht aan 
banden en was oorzaak van dat stijve en gedwongene, 
dat al hunne beeldhouwwerken eigen is. Van daar, 
dat de bouw- en beeldhouwwerken van dit trotsche 
rijk, dat, met Ninivé als hoofdstad, eenmaal op het 
wereldtooneel zoo schitterde, een zeker peil niet kun
nen te boven gaan en eeuwen lang op dezelfde hoogte 
blijven staan. Voor de stammen van het latere Hel
las was het weggelegd om de erfenis te aanvaar
den, om de kunst te veredelen en te volmaken. 
Evenals de vlakten van Mesopotamië biedt ook de Nijl-
delta voor dc oudheidkundigen een vruchtbaar veld 
voor onderzoekingen aan Toen niemand nog het be
staan vermoedde van die Assyrische monumenten, 
waren in Egypte reeds talrijke ontdekkingen gedaan. 
In onze eeuw echter zijn de onderzoekingen meer 
nauwkeurig geworden, meer wetenschappelijk geleid. 
Geleerden van Europeesche vermaardheid hebben in 
onze dagen het oude Pigypte zoo nauwkeurig en uit
voerig onderzocht en ontsluierd, dat wc tot in de kleinste 
bijzonderheden met den voormal igen toestand van land 
en volk bekend zijn. 

Hoeveel echter reeds tot klaarheid gebracht is, toch 
blijft over veel, vooral over de alleroudste gewrochten, 
nog een dichte sluier hangen. De oudste monumen
ten , de alom bekende piramiden, zullen wij, evenals 

de oude Chaldeeuwsche werken, stilzwijgend voorbij
gaan. De grootsche, indrukwekkende gedachten, die 
in deze reuzengevaarten zijn uitgedrukt, kunnen ons 
bewondering afdwingen; de technische vaardigheid, 
waarvan zij getuigen, kan ons verbaasd doen staan, 
maar voor ons doel zijn de graven van het volk, de zoo
genaamde necropolen of doodensteden, veel belangrijker 
dan die monsterachtige koningsgraven. De graikamers 
der bewoners van het oude Memphis, met hare 
wandbeschilderingen, waaruit men het doen en laten 
van een geheel volk kan leeren kennen, zijn voor de 
kunstgeschiedenis van onschatbare waarde. Hoewel 
nog niet zoo ontwikkeld als de wandversieringen der 
grafsteden in het latere Thebe , ontmoeten we toch reeds 
sporen, waaruit de zuilconstructiën zich ontwikkelen 
zouden. Belangrijker nog voor ons doel zijn de paleizen 
en tempels van het nieuwe rijk, dat, met Thebe als 
hoofdstad , ruim 2000 jaar vóór Christus gegrondvest 
werd. De architectuur en versieringkunst dezer monu
menten geven ons tal van motieven te aanschouwen , 
die later door de Grieken overgenomen en volmaakt 
werden. Evenmin toch als de Assyrische kunstvoort
brengselen , kunnen de Egyptische werken een zekeren 
graad van ontwikkeling overschrijden. Evenals daar, 
was de kunstuiting der altisten aan strenge regels 
gebonden, die een vrije ontwikkeling in den weg 
stonden en waardoor de te gebruiken motieven beperkt 
werden. 

De eerste sporen van kunst en beschaving zijn dus, 
zooals we hierboven met korte trekken hebben aan
getoond , voor een deel aan de oevers van Euphraat 
en Tiger, voor een ander deel aan de boorden van den 
Nijl wellicht tegelijkertijd ontloken, en hebben zich 
daar tot een zekere hoogte ontwikkeld. Uit Egypte 
verspreidde zich de kunst naar Syrië ; uit Chaldea naar 
Opper-Mesopotamië, naar Armenië en Klein-Azië. Daar, 
waar de beide stroomen van kunst en beschaving zich 
tegelijk openbaarden, verrezen en ontwikkelden de 
Eenicische steden. Nu zou men meenen, dat die 
Eenicische metropolen het oudere Ninivé cn Thebe 
in pracht en luister zouden overtreffen , dat de paleizen 
en tempels van Tirus en Sidon de Assyrische en Egyp
tische monumenten in de schaduw zouden stellen; niets 
is echter minder waar. Op gebied van kunstnijverheid 
mogen de Eeniciërs wellicht de beide Oostersche vol
ken geëvenaard hebben, in handels- en zeevaartkennis 
mogen zij verre boven hen gestaan hebben, doch op 
het gebied der architectuur en der zusterkunsten heb
ben zij de Assyriërs en Egyptenaren nooit kunnen of 
willen ter zijde streven. Toch heeft dit vermaarde 
handelsvolk, welks karavanen even onverschrokken de 
woestijnen doorkruisten als zijne schepen de zee, aan 
de kunstontwikkeling onschatbare diensten bewezen. 
Hun handelsgeest was oorzaak, dat de kunstkennis van 
het Oosten aan de stammen , die de eilanden en de 
kusten der Middellandsche Zee bevolkten, werd meege
deeld en overgebracht. De gedurige aanraking van 
de Grieksche en Italiaansche stammen met de moedi
ge Fenicische zeevaarders, die bij hen dc koopwaar 
kwamen ter markt brengen, moest ertoe leiden, dat in 
deze jonge en naïeve zielen een gevoel voor hunne 
kunstbeschaving, voor hunne levensbehoeften opgeno
men werd. Men begrijpt reeds vooraf, dat er jaren, 
ja eeuwen zijn noodig geweest eer de nieuwe stammen 
de eerste barbaarschheid hadden afgelegd , eer het zaad, 
hun uit het oosten aangebracht, zoo wortel geschoten 
had, dat zij een rol op het wereldtooneel konden 
vervullen, zóó schitterend, zóó eenig, als geen volk-
vóór hen ooit gedaan had. 

De geschiedenis van het eigenlijk Helleenisme, 
mogen wij niet vroeger beginnen dan 1000 a 900 ja

ren v. Chr.: het tijdvak, waarin Homerus leefde en zijn 
meesterstukken dichtte. A l wat van vóór dien tijd ver
meld wordt, berust op gissingen en dwalingen. De 
kunst van Mykenae, heelwat ouder dan het Home
rische tijdperk, mogen wc zelfs niet als zuiver Griek
sche kunst beschouwen. De vervaardigers van de 
Leeuwenpoort en van de schatkamer van Atrctis, zijn 
hoogstwaarschijnlijk van Aziatischen oorsprong. Van
waar zij gekomen zijn , hoe en wanneer zij met de oor
spronkelijke stammen ineengesmolten zijn , weten wij 
niet. Dat zij echter niet tot het zuiver Helleensche 
ras mogen gerekend worden, hebben de jongste ont
dekkingen van den onvermoeiden Schliemann nog nader 
bevestigd. Daardoor toch is aan 't licht gebracht, dat 
men te Mykenae de lijken begroef, na de aangezichten 
met gouden maskers en het verdere gedeelte van het 
lichaam met edel metaal omhuld te hebben. Daar 
nu, èn in het Homerische tijdperk, èn in de geheele 
verdere Grieksche geschiedenis, de lijken verbrand wer
den , heeft men in deze omstandigheid een grondig 
motief te meer, om Mykenae niet tot de zuiver Griek
sche steden te rekenen. De stijl der kunstvoortbreng
selen, bij de begraven lijken gevonden, toont ook bijna 
geen Assyrischen of Egyptischen invloed of oorsprong , 
en is van den meest uiteenloopenden aard , zoodat men 
totnogtoe aangaande den stamzetel der Atriden in volle 
onzekerheid verkeert. In elk geval kunnen wij con-
stateeren, dat de Mykenaers verbazende steenconstruc
teurs waren en dat zij een overvloed van edele metalen 
bezaten. 

Met Homerus begint dus eerst het tijdperk der 
zuivere Grieksche kunst. Alleen de taal kon in dit 
tijdperk ware kunstvoortbrengselen leveren. De tee
kenkunst verkeerde nog in de eerste kindschheid. De 
voortbrengselen van plastische kunst bepaalden zich 
dientengevolge tot zeer kinderlijke scheppingen , hoog
stens tot nabootsing van eenig eenvoudig, uit het Oos
ten aangevoerd voorwerp, en stonden allen beneden 
het middelmatige. Verscheidene eeuwen moest nog op 
de ontwikkelingsbaan worden voortgeschreden eer de 
bouw-, beeldhouw- en schilderwerken konden geschapen 
worden, waardoor Griekenland zich vereeuwigd heeft. 
Hoewel men nu, oppervlakkig beschouwd, zou mee
nen , dat het gemakkelijker is om een figuur van mensen 
of dier in klei te modellceren en in steen uit te beite
len , dan een taal te scheppen zóó vol coloriet. zóó 
gedwee en edel, als de Grieken van dit tijdvak 
ons hebben nagelaten, is dit toch niet het geval. 
Bij de plastische kunst biedt de stof veel meer weer
stand aan de gedachte dan bij de kunsten, waar die 
gedachte door tonen vertaald wordt. Die laatste ver
taling heeft iets meer directs, iets meer spontaans, 
iets meer spoedigs; vandaar, dat bij alle door de natuur 
begaafde volkeren onder al hunne scheppingen, de 
voortbrengselen der taal het eerst tot volmaking kwa
men. De plastiek berust bij alle volken, die een 
eenigszins ontwikkelde kunst beoefend hebben, op 
een zeker aantal overeenkomsten. Die overeenkom
sten kan de kunstenaar niet voorstellen, kan zijn pu
bliek niet begrijpen en aannemen dan na vele onder
zoekingen en vergelijkingen, na een lange, zeer lange 
opvoeding der oogen. Steenconstructies van eenig be
lang kwamen in de omgeving van Homerus nog bijna 
niet voor. De inwendige versiering der gebouwen be
paalde zich tot een beperkte toepassing van emailleer
werk. Verdeeling van arbeid (speciale vakbeoefening) 
was bij des dichters tijd- en stamgenooten nog onbe
kend. Kleederdrachten haartooi stonden naderbij Ninivé 
en Sidon, dan bij het Athene van Pericles. De ver
schillende voorwerpen, bij oorlog of vrede in gebruik, 
hadden hoogstwaarschijnlijk nog denzelfden vorm als die, 
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welke men op de Assyrische bas-reliefs ziet voorgesteld. 
In één woord, men was op het gebied der beeldende 
kunst nog totaal hulpeloos en afhankelijk van het 
Oosten. Er heerschte nog volkomen onmacht van oog 
en hand. In de taaivoortbrengselen van dien tijd 
openbaarden zich echter reeds gelukkige voorteekens. 
De Homerische zangen getuigen van een aanleg voor 
beeldende kunst, die, als oog en hand genoegzaam 
ontwikkeld zouden geraken, de wereld met verbazing 
zou vervullen. Geen der volkeren, welks beschaving 
toen reeds het toppunt van bloei bereikt had, wist 
in zijne poëzie dat plastisch element te brengen, 
zooals de Iliade ons dat te genieten geeft. De zin 
voor physieke schoonheid, die hen eenmaal tot de 
grootste beeldhouwers der aarde zou vormen, blinkt 
overal in hunne poëzie door. De poëzie van geen 
ander volk schildert een figuur, waarin dc nood
lottige macht der schoonheid zóó gepersonifieerd wordt 
als in Helena, waarin de physieke schoonheid der 
jeugd en ook de edele, achtbare trekken der grijs
heid zoo meesterlijk bezongen worden. 

Van af Homerus tot aan het tijdvak, dat met Solon 
begint, dus van de 10 tot de 6" eeuw v. Chr., 
heeft een langzame, geleidelijke kunstontwikkeling 
plaats. Meer en meer beginnen oog en hand zich te-
bekwamen , om de Oostersche motieven te volmaken 
en te overtreffen. Die opkomst, dat zoeken der kunst 
kunnen we het beste leeren kennen, uit de oorspron
kelijkste werken van tempclbouwkunst, wier over
blijfselen door oudheidkundige nasporingen reeds aan 
't licht zijn gebracht, en die hoogstwaarschijnlijk nog 
wel door meerdere vondsten zullen gevolgd worden. 
Uit al die overblijfselen kan men opmaken, dat een 
aanhoudende strijd tegen technische zwarigheden gestre
den moest worden, en dat men steeds moeite had zich 
van de Oostersche overleveringen te ontdoen of er 
zich aan te onttrekken. 

In het nu volgende tijdvak van af Solon tot Pericles 
(600—450 v. Chr.), begint de Grieksche kunst vol
wassen te geraken. Hoewel nog niet geheel van 
vreemden invloed vrij, verrijzen toch monumenten 
en werden reeds beeldhouwwerken voortgebracht, die 
ons met bewondering vervullen en eerbied afdwingen. 
Het best kunnen wij den ontwikkelingsgang van dit 
tijdvak leeren kennen uit de overgebleven monumen
ten , uit de majestueuse tempelruïnes van Beneden-Ita-
lië en Sicilië. De strenge, majestueuse vervallen tem
pels met hunne fiere zuilen, waarvan regen en wind de 
canneluren hebben uitgewischt, met hunne friezen en 
frontons, wier gebeeldhouwde en geschilderde versierin
gen door den tand des tijds zijn weggevaagd, vervullen ons 
met verbazing voor het scheppend genie van het Helleen-
sche ras. A l mogen dan ook de scheppingen nog niet die 
volmaking, dat onnavolgbare bezitten van het later 
verrezen Parthenon, toch getuigen zij, bij vergelijking 
met de gewrochten uit het vorige tijdperk, dat de 
kunstontwikkeling met reuzenschreden was vooruitge
gaan. De staatkundige toestand van Griekenland 
was voor die kunstontwikkeling dan ook hoogst ge
lukkig. Het groote verschil in karakter en de onderlinge 
naijver der verschillende stammen bewaarden de kunst 
voor alle eenzijdigheid. Geen streng ceremonieel, geen 
godsdienstige vooroordeelen, geen stijve en dwaze kleedij 
legden de kunst aan banden , of stuitten haar in de 
ontwikkeling. In 't algemeen is men van meening, dat 
de Grieksch-Dorische tempels uit dit tijdvak geheel 
beschilderd waren. Volgens Hittorff waren de groote 
partijen der buiten-ordonnantie gewoonlijk in een helder
gelen toon behandeld , een kleur die minder verblindend 
in de zon en minder hard dan het wit is, daarbij het 
geheel beter tegen de lucht doet uitkomen en aange

namer met het groen contrasteert. Op dezen hel
dergelen grond zijn de details der versiering met 
levendige tinten aangegeven. De triglyphen zijn blauw, 
de fonds der metopen en frontons rood geschilderd. 
De kolommen verheffen zich in lichte tonen op een 
donkerder voetstuk. Meer naar boven worden de 
ornementen in meer variëerende kleuren behandeld , om 

I als 't ware een soort kroon over het gebouw te vormen. 
Verder bevatten de tempels een schat van voorwerpen 
betreffende de kunstnijverheid, die van tijd tot tijd als 

] offergaven geschonken werden. Van die kunstvoor-
I werpen worden betrekkelijk weinig meer gevonden, 
I hetgeen niet te verwonderen is als men bedenkt, dat 
I ten tijde der Romeinsche overheersching ware roof-

jachten op de kunstscheppingen gehouden werden en 
deze te Rome tegen goud opwogen ('). 

In het nu volgende tijdvak, naar' Pericles ge
noemd , bereikt de Grieksche kunst het toppunt van 
bloei en volmaking. De geschiedenis kan geen tijd
perk aanwijzen , waarin dc bouwkunst hare denkbeelden 
op heerlijker wijze verwezenlijken zag, waarin de 
beeldhouwkunst van uitstekender kunstvermogen, van 
idealer richting getuigde. Geen volk heeft ooit be
staan , waarbij de kunst tot zulk een graad in merg 
en been was doorgedrongen, waarbij zij zoo diep in 
het geheele volksleven had wortel geschoten. In dat 
wecrgalooze tijdvak verrezen te Athene de overschoone, 
gewijde monumenten, de heerlijke beeldhouwwerken, 
die nog zelden geëvenaard, nooit overtroffen zijn. Toen 
waren kunstgevoel, zoowel als oog en hand , volkomen 
in staat om de idealen, die Homerus voor den geest 
zweefden, in marmer te vertalen. Toen kon men de 
ideeën van wijsheid, kracht en schoonheid in tastbare 
vormen voorstellen, zóó waar. zóó betooverend schoon, 
dat niets daarbij te vergelijken is. Elke beitelslag aan 
die goddelijke figuren was geest en leven. 

Eene uitgebreider behandeling van het Grieksche bloei
tijdperk , hoe verleidelijk ook, laat de ruimte van het blad 
niet toe. Het doel van dit opstel is alleen geweest 
om in grove trekken te doen zien, hoeveel de geschie
denis der beeldende kunsten aan de archeologische 
ontdekkingen dezer eeuw verplicht is, hoe de ver
schillende ontdekkingen en ontgravingen van die on
vermoeide mannen ons in staat stellen de Griek
sche kunst, vanaf de allereerste kindschheid, op 
hare ontwikkelingsbaan te volgen. Naarmate nu de 
archeologie vorderingen maakt, zal de kennis, die wij 
van het grijs verleden bezitten, vollediger worden, 
want, hoe menige duisterheid reeds tot klaarheid ge
bracht is, toch valt er nog veel te ontcijferen. 

D. 

INGEZONDEN. 
Amsterdam, 12 September 1886. 

Aan de Redactie van itDe Opmerker", Arnhem. 

Mijnheeren, 

Ik neem de vrijheid u attent te maken, dat door u een 
zinsnede van de beschouwing, voorkomende in n ' . 7 2 der 
Deutsche Bauzeitung verkeerd vertaald is, hetgeen aanleiding 
tot misverstand zou kunnen geven, te meer daar uw collega 
van het Bouwkundig Weekblad toevallig dezelfde fout gemaakt 
heeft. De Deutsche Bauzeitung zegt: »man kann ihr (der 
«Niederl. Renaissance) wohl ohiie wciteres eine Stelle — •wenn 
ïiuicht die hervorragendste Stelle — innerhalb der Deutschen 
«Renaissance anweisen." 

Het gecursiveerde werd door u vertaald met: »zij het dan 
ook niet de eereplaats" — in plaats van: «misschien wel de 
roeplaats". Hoogachtend, 

uw dw. Dn. 

E . U . _ 

(') Zeer belangrijke mededeelingen over den toestand waarin de 
Grieksche kunstvoortbrengselen zich ten tijde der Romeinsche over
heersching bevonden, vinden wij in Cicero's verhandeling betreffende 
het proces tegen Verres, een stadhouder over het toenmalige winge
west cn berucht wegens zijne afpersingen en rooverijen van Grieksche 
kunstvoorwerpen. 
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B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
' S - G R A V E N H A G E . Door Z. M . is aan S. 

"T. de Visser, opziener der domeinen in 
de provincie Noord-Brabant, op zijn ver
zoek, eervol ontslag verleend, behoudens 
aanspraak op pensioen. 

— Naar »de Ingenieur" uit goede bron 
verneemt, zijn met 1 Sept. j l . de Celubra-
werken ten behoeve van de doorgraving 
van de landengte van Panama, welke door 
de Hollandsche aannemers J. C van 
Hattum óï Co. waren aangenomen, ter 
voortzetting overgedragen aan de Fransche 
compagnie. 

Dientengevolge zal het daarbij werkzaam 
zijnde Hollandsche personeel dezer dagen 
de terugreis aanvaarden. 

— De heeren A. Huet, leeraar aan de 
Polytechnische school tc Delft, en Mr. 
Gerard W. Schimmel te Amsterdam heb
ben het voornemen opgevat een «Veree
niging van voorstanders eener Nederland
sche Octrooiwet" te stichten. Zij hebben 
de medewerking van belangstellenden 
gevraagd, die uitgenoodigd worden daar
van aan den heer Schimmel schriftelijk 
te doen blijken. Later zullen zij tot eene 
eerste vergadering woiden opgeroepen. 

A M S T E R D A M . In de Donderdag j . 1. ge
houden huishoudelijke vergadering der 
Zuiderzee-maatschappij, werd tot hoofd van 
het technisch onderzoek benoemd de hoofd
ingenieur J. van der Toorn, behoudens de 
toestemming der Regeering om hem onbe
paald verlof te verleenen uit 's lands dienst, 
terwijl tot ingenieur benoemd werd de heer 
Lely te Delft. 

(A. et A.) UTRECHT . In het laatste 
nummer van het Bouwkundig Weekblad 
wordt ten stelligste medegedeeld, dat aan 
den heer Cuypers hoegenaamd geene op
dracht tot het maken van een ontwerp 
voor dc Utrechtsche Universiteit is gedaan 
en dat dus ons bericht van 4 dezer uit 
de lucht is gegrepen. 

Wij moeten doen opmerken, dat wij van 
geen opdracht gesproken hebben. Ons 
werd slechts uit vertrouwbare bron ge 
meld, dat door den heer Cuypers een 
nieuw ontwerp werd gemaakt. Totdus-
verre hebben wij geen reden aan de ver
trouwbaarheid van onzen berichtgever te 
twijfelen. 

DEVENTER . De Commissie voor het 
sloopen der vestingwerken heeft aan den 
Gemeenteraad geadviseerd om, alvorens 
verder eenigen grond te verkoopen voor 
bouwterrein, een deskundige te raadplegen 
om in overleg met den gemeentebouw
meester een plan te ontwerpen voor den 
aanleg van plantsoen op het thans nog on
bebouwde terrein of daarvoor een prijs
vraag uit te schrijven. 

— De Nieuwe Rotterdamschc Courant 
bericht, dat op de Jubileumtentoonstelling 
werden uitgereikt 15 groote en 60 kleine 
gouden medailles. Eene kleine gouden 
medaille verwierven onze landgenootcn H . 
W. Mesdag, kunstschilder te 's-Hage en 
P. J. H . Cuypers, architect te Amsterdam. 
Den architecten J. F. Klinkhamer en A. 
van Delden te Amsterdam vielen eervolle 
vermeldingen ten deel. 

— Naar wij vernemen, is totdusver het 
waarborgkapitaal van / 1 5 . 0 0 0 voor de 
Nationale tentoonstelling van oude en 
nieuwe kunstnijverheid, die het Haagsche 
Departement der Ned. Maatschappij tot 
bevordering van Nijverheid zich voorstelt, 
ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan, 
het volgende jaar alhier tc houden, voor 
twee derden volteekend. Het is te verwach
ten, dat het ontbrekende een derde, of 100 
aandeden a / 50 nu spoedig zal genomen 
worden en dit is te meer noodzakelijk 
omdat, indien vóór 1 October aanstaande 
het waarborgkapitaal niet is volteekend, 
het plan bepaald zal moeten worden op
gegeven, wat èn voor de Maatschappij 
van Nijverheid, én voor de vele belang
stellenden in kunstnijverheid inderdaad te 

betreuren zou zijn. Het is dus te hopen, 
dat velen zich opgewekt zullen gevoelen 
spoedig in de geringe ontbrekende som 
te voorzien, wat trouwens zeer weinig r i 
sico voor de nemers zal opleveren. De 
raming der kosten is toch zoo zuinig 
gemaakt, dat indien het bezoek der ten
toonstelling niet geheel tegenvalt, wat 
niet is aan te nemen, de geheele som 
der aandeden zal kunnen worden terug
betaald, terwijl in het allerergste geval 
wellicht slechts een derde van het waar
borgkapitaal verloren zou zijn. 

B E N O E M I N G E N . 
Door Z. M. is de heer Jhr. H. Rappard, 

scheepsbouwkundig en werktuigkundig 
ingenieur, met 1 Oct. a. s. benoemd tot 
aspirant-ingenieur der Marine. 

— Bij Koninklijk besluit van 10 Sep
tember 1886 no. 21 is, met ingang van 1 
October 1886, benoemd tot hoofdingenieur 
van den waterstaat der iste klasseG. van 
Diesen, thans hoofdingenieurder 2de klasse. 

— Tot buitengewoon opzichter bij bet op
ruimen van een gedeelte der Ruigte-plaat 
en van gronden in het bed der rivier de 
Amcr , is door den Minister van Water
staat be loemd de heer F. Smits Pz., te 
Lage Zaluwe. 

I S T B M H i . 

ADVERTENTIEN. 
Photografie v d. Gevel ont

worpen Universiteits-Gebouw te 
Utrecht, 

C A B I N E T F O R M A A T ƒ 0 . 6 0 . 
wordt tegen overmaking van het bedrag in 
postwissel of zegels l'r. p. p. toegezonden door 
den Hoekh. 11. T. SCHOLTEN, te Itrcchl. 

De RENTMEESTER DER DOMEINEN in 
het Rentambt Z.tealuwen, wonende te Breda, 
zal op Vrijdag den 1" " October 1886. des mid
dags te 1 i uren, in het Logement »DE K O -
R E N I I E I ' H S " , bjj Mcj. V A N DIJK, te l.age-
'/.waluice, bjj enkele inschrijving aanbesteden: 

Het maken der G E B O U W E N en 
A A R D W E R K E N voor een 
Stoomgemaal in den polder 
Schuddcbcurs onder Lage-
Zwaluwe. 

Het Bestek en drie Teekeningen zjjn — 
na ii September — tegen betaling van é é n 
gulden te bekomen bjj den Rentmeester 
voornoemd. 

Aanwjjzing op Dinsdag i% September en 
Vrijdag 1 October e. k., telkens des morgens 
te il uren, te beginnen bij den Windwater
molen in Sehuddebeurs. 

Inlichtingen te bekomen bjj den Rent
meester voornoemd, den Ingenieur V A N 
G E N D T . te Arnhem, en den Hoofdopzichter 
VAN DE E R V E , te Breda. 

L J . B A C O N & C . 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 

en Ventilatie, Gas- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen enz. 

B E K R O O N D niet Gouden, Zilveren en Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m N°. « 3 0 , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd 

BECKER & IUJI)I)I\(III. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK v A N 

A T E R P A S-
H O E K M E E T -

tji en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmail leerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
Magazijn van Teeken- en Bureaubehoeften 

van Th. J. DOBBE en ZOON te utrecht. 
Calquee r l i nnen , Ca lqueerpap ie r , Pauspergament , Wit papier sans fin, 

Getint I d e m , D ó t a i l p a p i e r , L i c h t d r u k p a p i e r en V l o e i s t o f voor Liohtdrnkteeke-
niiigeti, Tauenpapie r , P a p i e r quadr iUe a u m i l l i M è t r e , W h a t m a n en Canson-
papier . 

Alle soorten Teekenpapier van C a r l S c h l e i c h e r & S c h u i l 
te Duren tegen fabrieksprijzen. 

Passerdoozen, T r e k p e n n e n , Or i l lonpassers , D e c i M e t e r s , Dr i ehoeken in 
hout en caoutchouc. T e e k e n b o r d e n , Teekenhakon , P i s to le t s , .UKKIIMAXN'S V e r 
w e n , V e r w e n i n T i i b o n , O. I. I n k t , Vloeibare O. I. I n k t , Verfsohotels , P e n -
seelen, Rekenscha l en , M e e t l i n t e n , P u n a i s e n , Gomelas t i ek , Radeergom, 
Pot looden van KAIIKII, IIAÜTMITII , enz enz. 

Begroot ingpapie r , Week l r j s t en , Bon - en Kwitant ioboekjos . 
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Ken persoon oml 23 jaar, die de beste 
getuigschriften kun overleggen, en reeds 
werk/aam is geweest als O p z i c h t e r , On
derbaas en Teekenaar voor de uitvoering 
van b o u w w e r k e n , biedt zich aan voor een 
dergel i jke betrekking, onverschillig waar. 
Reflectanten gelieve zich te adresseeren Van 
DiemenstraatN°. 14, betterL., 's-Gravenhage. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 27 Septem
ber 1886. des middags te 12 ure, op het 
Raadhuis, in het openbaar aanbesteden: 

H e t J N O R M A L I S E E R E N v a n een 
deel de r M a u r i t s k a d e en van het 
A A N L E G G E N van een gedeelte 
W E G B A A N i n den O v e r - A m -
stelschen Po lde r . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdrukkerij 
tegen betaling van ƒ0.20. 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Ingenieur, Kamer N*. 100, 
op het Raadhuis, des ochtends van 10—12 
ure, gedurende de week welke de besteding 
voorafgaat. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd', 
V A N TTENHOVEN. 

De Secretaris, 
A. v. ii. ELST Az . , /. *. 

Amsterdam, 10 September ISSfi. 

H.&J. SU Y VER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS w TOkTLIE! 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188S bekroond met 
E E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

GOUDEN 
Staats-Medaille. 

Medaille 
Breslau 

1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio
nalen 

wedstrijd 
le Arnhem, 

1879. 

De Portland-Cementfabriek van 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
l e A U v i i e b v r g b i j l l i e b r i o l i a / d . I t i j n 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naai
den eisch der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, 

met garantie voor de grootste vastheid en 
deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der fabriek: 100,000 vaten per jaar. 
llagazijnhouders in de voornaamste steden. 

DUSSELD0BF 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 

1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 

alW. 1879. 

Diploma A : 
Eerste prijs 
voor uit
muntend 

fabrikaat. 
Kassei 
1870. 

PHOTOLITliflüHAI'IIIE, PIIOTOZIWHilUrhïE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor P h o U l i t l i a g r i i i i l t i e , 
brjzonder geschikt voor de reproductie van 
P l a n t , Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor i ' l ioio/in<••-
g r a p l i l e voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne M e i e ( i i > | , i - i i n i i l i t l n « voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op fr» co aanvragegratis toegezonden. 

Gr. J . T H I E M E . 

DE LINT & Cie. 
Hollrnlesm. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V I L L E R O Y & B O C H , 

BOCH FRÈRES. 
MIXTON HOLLIXS & Cie. 

Trottoir-IJzersteen en Comenttogols. 
Groote voorraden. 

Bekroond: 
ü u s s e l d o i ' p 1880 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1 8 8 3 

JOH A N N ODORICO Frankfort a/M. 

Bekroond: 
Krankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

F A B R I E K V A N 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succui-sales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Bos ton . 
O p s - o i - i < - l i t I K K ) . 

Eenig vertegenwoordiger voor Xedectand 

FERD. ENGERS, Amsterdam, iTrwhtsrlie Straat 14. 

NEUCHATEL A S P H A L T E C O M P A N Y I ™ , LONDON. 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

F A B R I E K i R A D E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

AMSTERDAM 
Beltweg N°. 3. 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie e n anderen/of 
niet tropische producten; 

Rllllcmle ril IA|I,IIIMTII'|HII' Sleeno\eul,,i[ijien , 
GEBOUWEN in Scherphoek m uai andere Imuvijuo, 

s'M in ijzer tl ijzer mei hout «I steen. 
VAN DER LINDEN & C \ Ie Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar . 

Calvanliieerinc «p I.IIÜII. 

Gecomprimeerde Asphaltw CÜII'II en ililo Dorsrlivloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, .Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, lleloii-lïiiiileeriiigeii, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men z i c b 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bij den Heer 
H. G . KNOOPS C . O Z N . . Beekstraat F. «2, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 
öediukt bij G. W. vau der Wiel & O., te Arnhem' 
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M E D E D E E L I N G E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . 

1°. De 8678te vergadering z a l gehouden worden op 
Woensdag 29 September a. s., des avonds te 8 uren, 
in het American Hotel alhier. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Bijdrage van den heer J . A . van der Sluys Veer. 
c. Kunstbeschouwing, te geven door den heer G . van 

Arkel . 

2". Voor de bibliotheek zijn de volgende werken 
ontvangen: 

a. Annales de l'Ecole Polytechnique de Delft, livr.: 
I en II. 

b. Verslag vr.n de „Architecten-Verein" te Praag. 
c. Catalogue de l'Exposition nationale de 1886 van 

de „Société Centrale d'Architecture de Belgique". 
d. Journal of Proceedings n°*. 15 —19, of the Royal 

Institute of British Architects. 
t. Verslag van de 6 e algemeene vergadering van de 

Vereeniging van Teekenonderwijzers. 
f. Verzameling der bekroonde beursprijsvragen. Uit

gaaf van de Maatsch. tot Bev. der Bouwkunst. 
g. Het land van Rembrandt, door C. Busken Huet. 

I , II en III. 
h. L a Section Italienne a Proposition dAnvers 1885, 

n° 8. I , I I , I I I , par Th. Fumiere, Arch. 
i. Programma van de internationale prijsvraag voor 

een nieuwen Domgevel te Milaan. 
De Kunst in het dagelijksch leven, door Vosmaer. 

/. Vademecum der Bouwvakken, door J . de Haan. 
Namens het Bestuur: 

de iste-Secretaris, 
Th. G . Strengers. 

(A. et A. ) A R B I T R A G E . 
In ons nommer van 19 Juni 1 1 . kwam een artikel voor, 

waarin betoogd werd, dat veel geschillen tusschen aan
nemers en bouwheeren op een zeer eenvoudige manier 
door arbitrage beslecht kunnen worden. A l s voorbeeld 
werd toen de arbitrage in zake den bouw van het 
krankzinnigengesticht te Vucht aangehaald. 

Dat echter somtijds een zeer vreemde opvatting van 
arbitrage plaats kan vinden, leert ons eene brochure, 

dezer dagen door den aannemer van het gebouw van 
tic Maatschappij voor den Werkenden Stand, op den 
Kloveniersburgwal te Amsterdam, aan de leden van 
bedoelde Maatschappij rondgezonden. 

Bij gebrek aan de noodige gegevens is het ons 
natuurlijk onmogelijk een oordeel te vellen over den 
inhoud van die brochure, waarin de aannemer zich 
verdedigt tegen de opmerkingen, in het jaarverslag 
der Maatschappij door het Bestuur gemaakt, en 
waarin hij tracht een ander licht over het geschil tus
schen hem en dat Bestuur te werpen. 

Er is echter toch in deze brochure iets, dat onze 
aandacht trok. Op bladzijde 22 lezen wij, dat eindelijk 
goedgevonden werd, het geschil door een arbitrage te 
doen beëindigen. De aannemer koos een bouwkundige, 
het Bestuur een . . . . rechtsgeleerde tot arbiter. 

Verschillende pogingen door den bouwkundige aan
gewend om met den rechtsgeleerde tot overeenstem
ming te geraken omtrent de benoeming van een derden 
arbiter mislukten, daar de rechtsgeleerde verlangde, dat 
ook de derde arbiter rechtsgeleerde zou zijn. 

Toch schreef § 63 van het bestek: 
„Mocht bij niet te voorziene gevallen tusschen de 

Directie en den aannemer eenig verschil ontstaan, dan 
blijft de beslissing aan de uitbesteders. Indien door 
den aannemer met deze uitspraak geen genoegen kan 
genomen worden, zullen beide partijen een deskundige 
benoemen om te beslissen; wanneer nu deze scheids
mannen niet met elkander kunnen overeenstemmen, 
zal door hen een derde arbiter worden benoemd, aan 
wier uitspraak beide partijen zich moeten onderwerpen, 
zonder, onder welk voorwendsel ook , in hooger beroep 
te kunnen treden; de daarvoor te maken kosten komen 
voor de in 't ongelijk gestelde partij en zullen de kos
ten , wanneer ze voor rekening van den aannemer ko
men , van zijn cerstvolgenden te ontvangen termijn wor
den afgehouden. De twee eerstgenoemden, evenals de 
derde arbiter, doen hunne uitspraak als goede mannen. 
De vertragingen, die hierdoor kunnen ontstaan enz." 

Waar dus het bestek duidelijk van een deskundige 
spreekt, wekt het verwondering, dat door het Bestuur 
een advocaat als arbiter benoemd wordt en wij kunnen 
ons wel begrijpen, dat de aannemer tegen die keus 
bezwaar had. Brengt ook de magistertitel in de o< 
van velen al van zelf een universeel bekwaamh 
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brevet met zich, het was ons toch nieuw, dat hij ook 
reeds op den naam van deskundige in technische zaken 
aanspraak geeft. 

Waar het echter een feit is, dat slechts in het vak 
vergrijsde bouwkunstenaars kunnen bekwaam geacht 
worden om over een zoo ingewikkelde zaak als een 
quaestie tusschen bouwheer cn aannemer een oordeel 
te vellen , durven wij de competentie van een rechts
geleerde in deze ontkennen. 

Wij twijfelen dan ook niet of de Maatschappij voor 
den Werkenden Stand , die, vergissen wij ons niet, tal 
van bekwame bouwkunstenaars onder haar leden telt, 
zal op haar besluit, waarschijnlijk in een ondoordacht 
oogenblik genomen , terug willen komen, cn door het 
benoemen van een deskundig arbiter aan dit geschil, 
dat ook voor haar onaangenaam zal zijn , een bevredi
gend einde willen maken. 

Zal arbitrage doeltreffend zijn, dan is het in de 
eerste plaats noodig, dat er met kennis van zaken 
geoordeeld worde. In de Vuchtsche quaestie waren 
het dan ook drie vakmannen van naam, die de betrek
kelijk belangrijke geschilpunten binnen den tijd van 
enkele dagen uit den weg ruimden. 

(A.etA.) H E T M O X U M E X T VOOR 
WIJLEN D E N H E E R II. I'. V O G E L . 

Met genoegen vernemen wij, dat de Afdeeling 's-Gra
venhage der Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst succes heeft op haar pogen, om het graf van 
wijlen den heer H. I'. Vogel met een waardig gedenk
teeken te sieren. 

Nadat dc Jury de beide door den heer Henri Evers 
vervaardigde ontwerpen (zie ons N°. van 12 Juni jl.) 
bekroond had, is thans van deze het ontwerp, gemerkt 
met de spreuk Souvicns-toi, voor de uitvoering bestemd. 

De heer Koelman heeft zich geheel belangloos be
last met het modelleeren van de buste, een werk dat, 
ook door den dagelijkschen omgang met den overle
dene, zeker aan zijne handen uitstekend is toevertrouwd. 

Het monument zal worden uitgevoerd in Oberkirch-
ner zandsteen , het onderste gedeelte van het voetstuk 
in graniet, door de firma G. en J. Cool te Amsterdam. 

De inwijding kan in Maart van het volgende jaar 
tegemoet gezien worden. 

(A. etA.) INGEZONDEN. 
Geachte Redactie, 

Toen ik u 4 Augustus jl. mijn eerste schrijven zond, 
kon ik weinig vermoeden, dat de geruchten, waarvan 
ik melding maakte, reeds zoo spoedig bewaarheid zou
den worden. 

De circulaire van Commissarissen der Witte Socië
teit, opgenomen in uw X". van 11 dezer, toonde duide
lijk 1 hoever dc inmenging van het Rijk, wat de Tent 
betreft, gegaan is. Het besluit om de zaak van den 
tentbouw te laten rusten, doet zien, dat Commissaris
sen in deze niet naar dc pijpen van dc officiëele kunst
leer willen dansen. 

Uw bericht van 4 September bevestigde, dat ook in 
zake de Utrechtsche Universiteit de ofnciëelc kunst het 
voornemen heeft, zich krachtig te laten gelden. 

Herinnert gij u nog, op welke wijze het Haagsche 
Justitiepaleis tot stand kwam ? Weet gij nog hoe onze 
betreurde Vogel met een plan daarvoor bezig was, 
toen hem plotseling teekeningen verstrekt werden (later 
vernam men van welke zijde) die hij te volgen had, 
wilde hij met den bouw belast worden; hoe Vogel, 
een man van karakter, weigerde op dergelijke, voor 
hem vernederende voorwaarden, aan het werk te blij
ven en zich terugtrok? Eerst daarna zag het vaderloos 

Justitiepaleis, zooals de Spectator het noemde, het 
levenslicht. 

Bij het Utrechtsch Universiteitsgebouw zal wellicht 
een dergelijke komedie vertoond worden, tenzij onze 
Utrechtsche Raadsleden evenveel standvastigheid bezit-

' ten als Commissarissen van de Witte Sociëteit en hun 
eens gekozen architect handhaven. Hij die weet, hoe
zeer men hier naar het Universiteitsgebouw verlangt, 
daar dat bouwwerk toonen moet, hoe groot en onmis
baar onze zoo vaak reeds bedreigde Hoogeschool is, 
zal echter twijfelen, of er in den Raad veel oppositie 
gevoerd zal worden. Stelt, zoo zullen velen redenee
ren, het Rijk zijne toestemming afhankelijk van het 
volgen van een bepaald plan , waarom zouden wij dat 
dan niet aannemen ? Wat komt het er ten slotte op 
aan, door wien het gebouw wordt opgetrokken en wat 
stijl het vertoont? 

En zoo zal dan wellicht ook Utrecht een gebouw in 
den officiëelen stijl rijk worden en andermaal een par
ticulier architect voor de Rijksbouwmeesters de vlag 
moeten strijken. 

Moge de toekomst leeren, dat ik in deze onjuist 
heb gezien. 

Utrecht, 22 Sept. '86. X. 

N E D E R L A N D S C H E ARCHITECTUUR 
T E BERLIJN. 

Gaven wij verleden week het oordeel weer, door de 
Deutsche Battseitung over de Nederlandsche architec
tuurinzending op de Jubileum-tentoonstelling te Berlijn 
uitgesproken , wij vertrouwen, dat ook onze lezers gaarne 
met onderstaande critiek, voorkomende in de Vossische 
Zeitung van 12 September, zullen kennismaken. 

Wij willen nu onze wandeling met de Tentoonstelling 
der Nederlandsche architectuur, die een afzonderlijke 
ruimte aan den hoofdgevel van het gebouw inneemt, 
beginnen. 

De werken der Xedcrlanders zijn voor het grootste 
gedeelte photographieën, lithographieën of andere repro
ducties. Behoort daarom misschien de verzameling 
op een Wereldtentoonstelling minder thuis (sic!), zoo 
biedt zij toch een zeldzame gelegenheid om de archi
tectuur van een land, in haar hoofduitingen, in een klein 
bestek te kunnen overzien. Dit heeft te meer waarde, 
daar Holland zoozeer buiten de gewone reisroutes ligt, 
dat zelfs de groote gebouwen in Duitsche kringen 
tamelijk onbekend zijn. 

De architecten Klinkhamer en Van Delden hebben 
hun ontwerp voor een nieuwe kerk (hier zal beurs 
bedoeld zijn) te Amsterdam tentoongesteld. De eene 
behandelde de architectuur, de andere de binnenordon-
nantie, zoodat het werk verdeeld was. In het algemeen 
sluit dit werk zich op gelukkige wijze aan de oude Neder
landsche bouwwerken aan, en toont in den plattegrond 
een goede aaneenschakeling van de korenbeurs, han
delsbeurs en effectenbeurs in de lengte-as. De wijze 
van voorstellen verdient veel lof. 

Het Rijksmuseum te Amsterdam, van den bekenden 
architect Cuypers, is een langwerpig, om twee binnen
plaatsen gegroepeerd gebouw van twee verdiepingen, 
met trotsche middentoren en zeer massieve hoekgebou-
wen, waardoor her geheel een zeer zwaar, somber 
aanzien krijgt. Men ziet hier niet oninteressante po
gingen om de Renaissance met de Gothiek kunstmatig 
met elkaar te verbinden, doch een harmonisch geheel 
is niet verkregen. De grondtoon van het gebouw is 
ernstig als die van een middeleeuwsch kasteel. 

De meeste afbeeldingen toonen, dat de Nederlanders 
eenvoudig en degelijk bouwen en niet naar kunstmatige 
effecten, door schijn en pronk streven. Die indruk 
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geven ons het fraaie Stationsgebouw te Delft, door 
C. B. Posthumus Meyjes, en het door hem met D. A. 
N. Margadant ontworpen administratiegebouw voor de 
Hollandsche Spoorwegmaatschappij te Amsterdam. 

De architect H. Evers teekende een zeer bevallige 
fontein in brons en steen voor Groningen, E. J. Margry 
te Rotterdam een Gothische Lieve-Vrouwekerk voor 
Haarlem. 

Een verzameling van gevels van oude Amsterdamsche 
woonhuizen van 1500—1780, in teekening gebracht 
door A. W. Weissman, heeft waarde voor de kunstge
schiedenis ; eveneens de photolithographieën van Neder
landsche monumenten, 114 in getal, die onder leiding 
van de vroegere Commissie voor Geschiedenis en Kunst 
vervaardigd werden , doch , naar de catalogus meldt, 
nog niet verschenen zijn. Wij noemen als de merk
waardigste: het Raadhuis te Heusden, de Sint-Nicolaas-
kerk te Kampen, een huis te Aardenburg, het Raadhuis 
te Xijmegen, de St.-Janskerk te Maastricht, de Euse-
biuskerk te Arnhem, de Salvatorkerk te Susteren. 
Men vindt ook afbeeldingen van oude gebouwen in 
het geïllustreerd tijdschrift De Bouwmeester, dat echter 
ook nieuwere bouwwerken weergeeft. 

Een rijke verzameling van uitgevoerde bouwwerken 
zijn van I. Gosschalk te Amsterdam afkomstig. Men 
ziet daarbij verscheidene goede woonhuizen, een zeer 
geslaagden watertoren voor de gasfabriek te Amsterdam, 
het Israëlietische Ziekenhuis en het Panorama aldaar. 
Het laatste is een statig rond gebouw , waarmede een 
kunstzaal in verbinding staat. Hij moet een der meest-
werkzame architecten zijn, daar alleen wat hij in de 
laatste zes jaren bouwde, een som van drie millioen 
vertegenwoordigt. 

Een goede schepping is J. Verheul's theater te Rot
terdam, dat in het Hollandsch zeer treffend „Schouw
burg" genoemd wordt. 

Eene opmerkelijke schepping is het in gehouwen 
steen uitgevoerde fraaie Aquarium tc Amsterdam, dat 
een museum, een kleine ronde gehoorzaal en een ga
lerij voor microscopie heeft. 

De architect G. B. Salm heeft het in 1881/82 voor 
een half millioen gebouwd. 

Opmerkelijk is de werkzaamheid van den Amster-
damschen stadsarchitect B. de Greef Jz., die verschei
dene brandweerkazernes en een brug over den Amstel 
bouwde , cn den bouw van het Physisch Laboratorium 
en, met W. Springer, de verbouwing van den Stads
schouwburg tot stand bracht. Het laatste is een mo
dern werk in pleisterbouw, dat in Weenen of Berlijn 
niet slecht geplaatst zou zijn. 

Van W. Springer zijn het Gymnasium en vele 
scholen, deels in zeer nuchtere vormen, doch deels 
zeer goed, zooals bv. een Lagere School voor meisjes 
(waarschijnlijk is hier de Elisabeth-Wolffschool bedoeld). 

Een goede architectuur, aansluitende aan den vader-
landschen bouwtrant, toont het Ministerie van Justitie 
te 's-Gravenhage, voor 4 jaren voltooid. 

Twee andere groote gebouwen te 's Hage zijn af
komstig van B. Reinders, nl. de Gemeente-apotheek 
en de aanbouw aan het Raadhuis , die karakteristiek, 
maar van geen belang is. 

G. B. van der Tak, de thans overleden directeur 
der publieke werken van Rotterdam, bouwde de 
Maasbrug, waar steen en ijzer zeer goed verbonden 
zijn, en ook de fraaie bouwwerken der waterleiding 
aldaar. 

A. Tepe te Utrecht brengt een reeks van katho
lieke kerken te Schalkwijk , Mijdrecht, Katwijk en 
Utrecht, A . S. (lees L) van Gendt een „flott" over
dekte rijschool, J. F. Metzelaar de cellulaire gevangenis 
te Breda , A . van Delden, wiens werken de Duitsche 

school verraden, vele goede villa's en ook prijsvraag
ontwerpen, die nog van een zekere aarzeling blijkgeven. 

Ook op dit oordeel valt wel wat af te dingen. Toch 
is het ook zeer welwillend en waardeerend, al laat 
het veel merkwaardigs buiten beschouwing. 

Eenige opmerkingen , die in de Deutsche Bauseitung 
van 28 September gemaakt worden, cn die blijk ge
ven , hoezeer het streven van het Genootschap ook in 
het buitenland gewaardeerd wordt, mogen hier wel 
vermeld worden. 

Het blad zegt, naar aanleiding van de betrekkelijk 
geringe deelneming der Duitsche architecten, het vol
gende : 

„Tegenover de eendrachtige, door één geest, één 
wil doordrongen deelneming van de Nederlandsche 
architecten aan deze Tentoonstelling, merkt men op zeer 
onaangename wijze, hoe betrekkelijk weinig belang
stelling de Duitsche bouwkunstenaars voor de onder
neming getoond hebben. Wij zien hieruit weder dui
delijk , lioe in ons lieve- Duitsche vaderland wel een 
schijnbare eenheid bestaat, doch dikwerf nog de oude 

1 verdeeldheid gebleven is. 
! „Terwijl liet Amsterdamsche Architecten-genootschap 
I Architcctura et Amicitia de tentoonstelling in de hoofd-
' stad van het stammvcrwandte Rijk belangrijk genoeg 
i vond , om al zijn krachten voor een waardige inzending 

in te spannen, heeft het Verband Deutsche: Architccten-
11 ud Ingenieur- Vereine, dat alleen in staat geweest zou 
zijn, iets dergelijks voor de Duitsche bouwkunst tot 
stand te brengen , zich niet alleen in het geheel niet 
voor deze Berliner Tentoonstelling geïnteresseerd, maar 
haar zelfs tegengewerkt, door ter gelegenheid van de, 
zoo kort durende, algemeene vergadering tevens een 
tentoonstelling te organiseeren. Wij gelooven ten min
ste niet geheel te dwalen , wanneer wij het feit, dat uit 
Frankfort slechs één en uit Hamburg geen enkele in
zending inkwam, aan die onderneming van het Ver
band toeschrijven ('). 

„Ook het Berliner Architecten Vertin heeft het niet 
noodig geacht, zich voor een waardige vertegenwoor
diging der bouwkunst op deze Tentoonstelling in te 
spannen, maar dit aan de Vercinigung sur Verttetnng 
baitlctinst/ichcr Interesse overgelaten. Deze Vereeniging 
kon echter slechts op haar eigen leden werken, en 
de helft daarvan nam dan ook aan de tentoonstelling 
deel; overigens kon zij niets anders doen, dan een 
circulaire aan de meest bekende Duitsche vakgenooten 
richten. 

„Aan deze circulaire is het meerendcel der van buiten 
ingezonden projecten tc danken; toch is het totaalcijfer 
helaas zeer gering geworden, zooals wij reeds vroeger 
mededeelden. Munchcn en Leipzig, en in de tweede 
plaats Schwerin, Hanover en Karlsruhe, zijn de plaat
sen , waar men zich voor de Tentoonstelling eenigszins 
meer geïnteresseerd heeft; de meeste andere plaatsen 
zijn, op enkele uitzonderingen na, niet vertegenwoor
digd. Er kan dus hoegenaamd geen sprake zijn van 
een beeld der Duitsche bouwkunst, zooals zij zich 
thans werkelijk vertoont." 

Den Nederlandschen deelnemers aan de tentoonstel
ling zal het zeker aangenaam zijn te vernemen, hoe
zeer hun samenwerking tot een goed resultaat geleid 
heeft. 

(i) H u i hoofdbestuur van deze instelling zetelt te Hamburg! de jaar-
lijksche vergadering had te Frankfurt plaats. "tri. 
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D E W E D S T R I J D V A N V E R W A R M I N G S - E N 
V E R L I G ! I T I N G S T O E S T E L L E N I N H E T 

N E D E R L A N D S C H H A N D E L S M U S E U M 
T E A M S T I - ; R D A M . 

Het Nederlandsche Handelsmuseum, dat dit voorjaar 
eene tentoonstelling van meubelmakerswerk organi
seerde, heeft thans een wedstrijd voor fabrikanten van 
verwarmings- en verlichtingstoestellen geopend in het 
onlangs betrokken gebouw, Keizersgracht 133. 

Was in vele opzichten de voorjaarstentoonstelling, 
waar 't vooral op het leveren van smaakvolle pro
ducten aankwam, interessanter dan deze, toch moet 
men thans het streven der directie waardeeren 

In het, met een X V I I ' " eeuwschen gevel prijkend 
huis , welks interieur nog op menigerlei wijze blijk 
geeft van den kunstzin van later tijd en van het wan-
dalisme , sedert Napoleon hiertelande heerschende, ziet 
men tal van verwarmings- en verlichtingstoestellen 
bijeen , van den salonhaard en de salonkroon af tot het 
keukenfornuis en de huiskamerlamp toe. Daar het 
zonder grondige studie en proefneming niet mogelijk 
is, over de practische waarde van het ingezondene 
te oordeelen , zullen wij ons bepalen tot een enkel 
woord over het uiterlijk aanzien der ingezonden voor
werpen. Het Juryrapport, dat wij hieronder mede-
deelen, kan onze lezers dan ook over de meerdere 
of mindere voortreffelijkheid in het gebruik van het 
ingezondene doen oordeelen. 

Dat onze smeden bijzondere vorderingen in de schoon
heidsleer gemaakt hebben, durven wij, naar hetgeen 
wij hier van verwarmingstoestellen zagen, niet beweren. 
Slechts zeer enkele inzendingen missen de banaliteit, 
die het werk onzer smeden zoo vaak ongenietbaar 
maakt; mag ook al de betrekkelijk lage prijs, waar
voor ieder ingezonden stuk werk te koop moest zijn, 
eenigen invloed hebben uitgeoefend, veel meer is op 
rekening van bepaalde wansmaak der vervaardigers te 
stellen. Zoo ziet men kachels in . . . buffetvorm, 
kachels met gegoten-ijzeren ornement, dat werkelijk 
geen de minste kunstwaarde heeft, en meer abnorma
liteiten. 

De technische bewerking van veel, dat ingezonden 
was, is daarentegen voortreffelijk; dikwijls is ook blijk 
gegeven , dat de eischen der hygiene den vervaardigers 
niet onbekend waren. Of echter de prijzen, die ge
vraagd worden , in de meeste gevallen niet verre bene
den de werkelijke handelswaarde der voorwerpen gaan, 
ziedaar een vraag , die moeilijk te beantwoorden is. 

Pij de lampen ziet men in het algemeen behaaglijker 
vormen; de beste indruk maken diegenen, waar naar 
een gepaste soberheid gestreefd is, en men het effect 
meer gezocht heeft in eenvoudige hoofdlijnen, dan in 
goedkoop ornementwerk. Vooral eenige der salon-
kronen komen ons zeer geslaagd voor; ook bij de 
huiskamerlampen is wel het een en ander, dat waar
deering verdient. 

Wij laten het verslag der beoordeelaars volgen: 

Het is geen opwekkend verschijnsel, dat de nijverheid hier
telande in het algemeen niet de belangstelling ondervindt, 
waarop zij met het volste recht aanspraak mag maken. 

Is men niet genoegzaam doordrongen van het besef, dat 
eene bloeiende nijverheid menige mildvloeiendc bron van wel
vaart ontsluit; laat men zich te spoedig uit het veld slaan, 
indien gegronde verwachtingen niet aanstonds worden verwe
zenlijkt; of gevoelt men zich moedeloos bij de scherpe buiten
landsche mededinging? 

Ziedaar een drietal vragen, die zeker gewettigd zijn en bij 
welker beantwoording geldschieters en nijveren tevens niet 
zouden verzuimen te wijzen op de onverschilligheid van ons 
publiek, dat, door onkunde of modezucht gedreven, zich vaak 
tot het buitenland wendt om artikelen, die hier even goed en 
tegen gelijken prijs vervaardigd worden of kunnen worden. 

Het is waar, ook in naburige landen wordt die onvaderlands
lievende handelwijze, zij het in geringere mate, waargenomen. 

Maar hoe veel luider dan hier wordt er daartegen verzet aan-
geteekend; zelfs op eene wijze, die niet altijd van even groote 
ridderlijkheid getuigt. Vooral in de laatste jaren, bij den toe-
neinenden druk der tijden, is dat het geval geweest in eene 
mate. die hier zeer de aandacht heeft getrokken. De algemeene 
schaarschte van werk, die in den afgeloopen winter tot onge
wone maatregelen noopte, zou zoodoende bij hare scherpe 
schaduwkanten mogelijk de lichtzijde kunnen hebben, dat het 
Kijk, de gemeenten en bijzondere personen voortaan minder 
lichtvaardig werk naar buiten geven. 

Hij dien stand van zaken meenen de ondergeteekenden in de 
eerste plaats een woord van waardeering verschuldigd te zijn 
aan llestuurdcren van het Ned. Handelsmuseum, die door 
den wedstrijd voor Nederlandsche meubelfabrikanten, evenals 
door den tegenwoordigen prijskamp, de fabrikanten onderling 
tot krachtsinspanning aansporen en ons publick dc oogen 
trachten te openen voor de goede eigenschappen van het Ne-
landsch fabrikaat. 

Gold het hier louter voortbrengselen van nijverheid, die 
goede eigenschappen zouden wellicht in elk opzicht onbetwist
baar zijn. Doch het hier tentoongestelde werk behoort voor 
de eene helft tot het gebied der kunstvlijt, en — de onderge
teekenden mogen het niet ontveinzen — dat is de zwakke 
zijde van den Nedeilandschen fabrikant, helaas ook van het 
Nederlandsche publiek. 

Kerst in de allerlaatste jaren is men dat gaan inzien; maar 
de middelen, zoowel van Regeeringswege als van bijzondere 
zijde aangewend om daaraan te gemoet te komen, werken 
nog te kort om reeds merkbare verbetering aan te brengen. 

Die achterlijkheid in liefde en begrip voor het schoone laat 
zich gedeeltelijk verklaren uit de omstandigheid, dat wij meer 
aan kunst dan aan kunstnijverheid doen ; terwijl de geschie
denis leert dat bij alle volken, die in dat opzicht hebben uit
gemunt, de kunst-nijverheid aan de kunst is voorafgegaan. 
Dat is dan ook de geleidelijke weg. Of moet men niet eerst 
eene voorbereidende school doorloopen om met vrucht de lessen 
van het hooger onderwijs te kunnen volgen? Nu staan wij 
voor het feit, dat zelfs onze kunstschilders, blijkens de binnen
huizen hunner keuze, meerendeels wei nig of geen begrip toonen 
te hebben van huisraad, dat aan de eenvoudigste eischen van 
den goeden smaak beantwoordt. 

Het zoogenaamd schilderachtige, dat zoo spoedig in willekeur 
ontaardt, is ten allen tijde een woekerplant geweest in den 
hof der waarachtige kunst, die, wars van grilligheid, elke 
gedachte, elk motief stelselmatig wenscht uitgewerkt te zien 
en den vorm afhankelijk stelt van de stof, waaruit het voor
werp is gemaakt. 

Gelijk de kunst ons schoonheidsgevoel, bevredigt de nijver
heid onze behoeften; de kunstnijverheid — haar naam duidt 
het reeds aan — behoort beiden te voldoen; en eerst dan kan 
zij bloeien, wanneer zij niet als een artikel van weelde wordt 
aangemerkt, maar een zaak van behoefte is voor ieder. 

In dat bewustzijn achten de ondergeteekenden zich verplicht, 
er onbewimpeld voor uit te komen dat, naar hunne meening, 
het meerendeel der inzenders die behoefte blijkbaar nog niet 
kent, althans niet levendig gevoelt. Wat van haarden, kachels, 
lampen, kronen enz. te zien wordt gegeven, getuigt in het al
gemeen niet van een ernstig streven naar veredeling van den 
vorm of zijne onderdeden. Dat is dubbel te betreuren, omdat 
de deugdelijkheid van het werk daarentegen in de meeste ge
vallen onzen ouden goeden naam handhaaft. 

De prijzen zijn daarbij zeer matig, in vele gevallen naar het 
oordeel der ondergeteekenden zelfs te laag gesteld. Zij hebben 
echter berust bij de uitdrukkelijke verklaring der inzenders, 
dat zij bereid zijn, gedurende een jaar nabestellingen voorge
lijken prijs uit te voeren. 

A F D E E L I N G A . 

Salonhaarden en kachels van ten hoogste f 15a 
Kerste prijs: N°. 37, wed. P. S t e r k m a n &Zn„ te'sHage.en 

n". 3/1, H e c h t en D y s e r i n c k , te Amsterdam. 
Uit een esthetisch oogpunt beschouwd, levert deze afdeeling 

niet zooveel belangrijks, als men met eenig recht had mogen 
verwachten. Men vindt de gebruikelijke modellen, met de 
gewone Duitsche gietornementen overladen. Het beter ge-
teekend en zuiverder gegoten Belgische ornement is uitzonde
ring. De iets hoogere prijs behoeft daarvan niet de oorzaak 
te zijn, want men mist het zelfs bij haarden met eene kost
bare, uit de hand gedreven klep, waar een gestampte even
goed voldaan zou hebben. 

Slechts bij een haard (n°. 37) is getracht door strakke lijnen 
en afwisseling van kleur een goed geprofileerd geheel te krijgen. 
Hij is saamgesteld uit blankgeschuurd ijzer en geelkoper, 
en vormt in zijn eenvoud een sieraad der tentoonstelling. Door 
samenvoeging bijv. van roodkoper en dof gezwart ijzer kan 
eveneens een haard verkregen worden, waarbij het opgeklonken 
ornement, dat overal en dus nergens pas is, geheel gemist 
kan worden. Dergelijke verwerking van verschillende metalen 
naar een stijlvol ontwerp verdient de bijzondere aandacht 
onzer smeden. 

Wat het practisch gedeelte betreft, hebben de ondergetee
kenden met genoegen te wijzen op het bijna algemeene streven 
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om de warmte door saamgestelde geleiding doelmatig te ge
bruiken, de bedorven kamerlucht af- en de verschc lucht aan 
te voeren. De bekroonde haard n°. 3/' onderscheidt zich in 
<lat opzicht zeer gunstig. 

Eene nieuwe toepassing van een in Irankrijk meer gebrui
kelijk stelsel levert de inzender A . J. Rizzi alhier, met N" . 24. 
Onder de haardplaat is eene kamer aangebracht voor koude 
lucht, door een onder den vloer loopende pijp onmiddellijk van 
buiten aangevoerd. Die lucht, door het haardvuur verwarmd, 
verspreidt zich door drie stel achter elkander staande vier
hoekige buizen, verzamelt zich in een kanaal boven het 
haardvuur en stroomt uit door roosters, naar verkiezing inde 
wangen, het fries of de pilasters van den schoorsteenstoel 
geplaatst. 

AFDEELING B. 

Huiskamer kachels van ten hoogste / ' 6 0 . 
Eerste prijs n". 92 en volg., K. S m i t Jzn . , Heerenveen. 
Tweede prijs n°. 84, G. H. O b e r i n k , Amsterdam. 
Ook in deze afdeeling staat de goede smaak, waardoor de 

inzendingen zich behoorden te kenmerken, niet in evenredige 
verhouding tot dc deugdelijkheid. De zucht voor overtollige 
versiering gaat hier zelfs zoo ver, dat enkele inzenders, ter af
wisseling van de bekende bloemen en vruchten, dagelijks een 
hond of een paard laten opwarmen. 

De bekroonde kachel uit Heerenveen, uitwendig naar een 
bekend Amerikaansch model gevolgd, heeft inwendig nieuwe 
eigenschappen, die zeer de aandacht verdienen. Het is een 
vulkachel, waarin de kolen niet alle tegelijk toevloeien. zoodat 
het verbruik spaarzamer, de hitte gelijkmatiger is. Tevens wordt 
de bedorven lucht geregeld afgevoerd. De goedkoopere soorten 
zonder vernikkelde brokstukken, voldoen het meest aan de 
eischen van den goeden smaak. 

A F D E E L I N G C. 
Kookfornuiscn van ten hoogste / 120. 

Kerste prijs n°. 129. H . A l i n k , Amsterdam. 
Tweede prijs n". 148, J. F . R i j k har t , id. 
Voor geringe prijzen wordt ook hier in het algemeen zeer 

deugdelijk werk geleverd. Men vindt daarenboven veel ver
scheidenheid van inrichting, zonder bepaaldelijk iets nieuws 
aan te treffen, zoodat zij geen stof geeft voor bijzondere op
merkingen. 

Kenvoud is natuurlijk bij een voorwerp van louter nut. ge
lijk een fornuis, ten zeerste aan te bevelen. Daarom hadden 
de ondergeteekenden bij n°. 129, evenals bij zoovele andere, 
de gegoten consolctjes liever vervangen gezien door gesmede 
beugeltjes, en de geschulpte lijn aan den onderkant van het 
voetstuk door eene rechte, die nog het voordeel oplevert van 
minder bewerkelijk te zijn. 

Ook n". 148, uit lichter ijzer vervaardigd, zou bij weglating 
van de gegoten pootjes en het overige gictornement hebben 
gewonnen. 

A F D E E L I N G D. 

Keukenkachels van ten hoogste ƒ 4 0 . 
Eerste prijs: n". 159, H . A l i n k , Amsterdam. 
Tweede prijs: n°. 160, B e c h t & D y s e r i n c k , Amsterdam. 
Voor deze afdeeling geldt evenzeer de opmerking, reeds naar 

aanleiding van de vorige gemaakt. De onderste baget bij n°. 
159 eindigt, ter wille van een aangezet pootje, botweg met een 
afgehakten kant, waaraan geregeld dc stofdoek zal blijven ha-
kun. Dus ook uit een practisch oogpunt verdient een boog
vormig omloopende baget aanbeveling. 

AFDIEI . ING E . 
Salonlampen van ten hoogste f 100. 

Prijs n°. 213, B e c h t en D y s e r i n c k , Amsterdam. 
Daar Nederlandsch fabrikaat was gevraagd, konden hier 

slechts twee inzenders mededingen: de firma W. J. Stokvis te 
Arnhem en het bekroonde. 

De beide kronen van eerstgenoemden fabrikant kwamen den 
ondergeteekenden wat schraal en minder constructief voor; 
zij moesten als zoodanig wijken voor de beide modellen van 
de firma Becht en Dyserinck. Het kleinste daarvan (N°. 213) 
is hoogst verdienstelijk van vorm en uitvoering. Het ontwerp 
verraadt een zeer geoefende hand. In elk klein salon belooft 
dit behaagziek kroontje een sieraad te zijn. 

De grootere kroon (N™. 213b) is zwakker van teekening. 
De modcrateurlampen van de firma J. C. Stelling, alhier, 

zijn minder gelukkig wat enkele onderdeden betreft; bij der-
gelijken fijnen voet met massief gegoten beslag zou bijv. een 
rijker behandelde kap passen. 

Het verheugt de ondergeteekenden echter, deze firma hier 
te ontmoeten, omdat de tentoongestelde kust-en seinlantaarns, 
waarmede zij meermalen de mededinging met eerste buiten
landsche huizen heeft volgehouden, hun een ongezochte ge
legenheid geven deze nijvere openlijk van hunne waardeering 
te doen blijken. Dat werk is een lauwer voor onze fabrieks
nijverheid, zoodat de ondergeteekenden, daar de uitgeschreven 
wedstrijd en tentoonstelling toch in de eerste plaats opwekking 
cn aanmoediging bedoelen, de firma Stelling voordragen voor 
een buitengewoon diploma. 

Op denzelfden grond wenschen zij dergelijke onderscheiding 
toe te ke inen aan den fabrikant Th . A. de Koster alhier, die 
met zijne verwarmingstoestellen het buitenland in rusteloozen 
ijver den voorrang betwist. 

A F D E E L I N G F. 
Lampen voor de huiskamer van ten hoogste f 25. 

Prijs N" . 315, H. J. K l o o s t c r h u i s , Amsterdam. 
Slechts een drietal inzendingen konden hier voor bekroning 

in aanmerking komen. De overige toch bleven, met uitzon
dering der aanbevelenswaardige veiligheidsknopen van den heer 
F . J. Kloos te Rotterdam, buiten mededinging. 

In eenvoud, altijd te verkiezen boven overdreven versiering, 
spant de hanglamp (voor gas) n". 315 de kroon. Zij heeft 
tevens dc goede eigenschap dat het water gewaarborgd is tegen 
spoedige verdamping door den afstand, waarop de pijp van 
den brander is geplaatst. De Neo-grec kraan past overigens 
niet bij den Renaissancc-vorm van het geheel, dat bij aanbren
ging van een derden arm belangrijk zou hebben gewonnen. 

De fraai algewerkte lamp van de firma W. J. Stokvis te 
Arnhem hangt eveneens aan twee stangen, waaraan de ring 
wel wat onconstructief is bevestigd; terwijl het opgesoldeerd 
ornement door niets wordt gevraagd of gewettigd. Het is lou
ter eene droge versiering. De trekring behoorde beweegbaar 
te zijn. 

De lamp van de firma Becht en Dyserinck zou ingelijks bij 
vereenvoudiging aanmerkelijk hebben gewonnen. In elk op
zicht kunnen zij echter met buitenlandsch werk van gelijken 
prijs wedijveren. 

Hiermede is dc taak der ondergeteekenden volbracht. Zij 
wenschen hunne beschouwingen echter te besluiten met den 
tweevoudigen wensch: 

dat onze nijveren toch mogen beseffen, dat wij een tijdperk 
van ontwakende kunstliefde dooilevcn , zoodat de eischen van 
den goeden smaak steeds meer gewicht in de schaal zullen 
leggen; 

dat het publiek door deze tentoonstelling versterkt moge 
worden in de overtuiging, dat hiertelande goed werk tegen 
billijke prijzen wordt geicverd. 

I. GOSSCHALK, M A R T I N K A L F F , 
Voorzitter. Secretaris. 

J. J. ELSENBURG Az. 
G. VAN MEERDE. 
J. H. G . MIJNSSEN. 

Amsterdam, 18 September 1886. 

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

'S-GRAVENHAGE , In eene vergadering, gehouden den 13 d " 1 

dezer door eenige leden der Commissie van uitvoering in zake 
het monument op het graf van wijlen den heer H. 1'. Vogel, 
is in nader overleg met den heer Henri Kvers en eenige le
den van het Bestuur der Afdeeling besloten: 

i " . te kiezen het ontwerp Sonviens-toi; 
2". de uitvoering daarvan op te dragen aan de firma G. en 

J. Cool te Amsterdam, zijnde de minste inschrijver; 
3°. de termijn van oplevering tc bepalen vóór of op 15 

Maart e. k. 
Hierbij zij opgemerkt, dat de geheel belanglooze medewer

king van den heer Kvers in het wijzigen van het bedoelde ont
werp — bepaaldelijk wat de hoogte betreft —, de welwillendheid 
van den heer Ph. Koelman in het modelleeren van de buste 
en daarbij de mindere kosten van het ontwerp Souviens-toi 
tegenover Pallas Athene tot het bovengenoemd besluit geleid 
hebben. 

Nog altijd zijn eenige ontwerpen, op de bovengenoemde 
prijsvraag ingezonden , niet opgevraagd. 

Tegen overzending van het adres aan den Secretaris der Af
deeling, Groenewegje 27 te 's-Gravenhage, zullen zij franco 
worden teruggezonden. 

A M S T E R D A M . Door de heeren L. C. Middendorp en J. P . 
Vogelpoel is een request aan Burgemeester en Wethouders in
gediend, waarin zij de toestemming vragen om het gedempte 
gedeelte van het Damrak, voor den bouw eener koopmans
beurs bestemd, gedurende dezen winter bij vriezend weder te 
mogen inrichten tot een natuurlijke ijsbaan ten dienste van 
een skating-club. 

Indien dit verzoek wordt toegestaan, zijn gencemde heeren 
voornemens het terrein elcctrisch te verlichten. 

U T R E C H T , 23 Sept. De 54' algemeene vergadering van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst werd heden in 
de bovenzaal van de Sociëteit de Vriendschap gehouden en 
vrij druk bezocht. De wanden van het lokaal waren behangen 
met verschillende ontwerpen van de heeren Houtzagers, Kruijf, 
Van Luntcren, Nieuwenhuis, Nyland en Vermeys. de antwoor
den op de door de Afdeeling uitgeschreven prijsvraag voor de 
w a n d b e t i i n m e r i n g v a n een s a l o n en diverse teekeningen 
en modellen van ramen met geschilderd glas. De hoofdzaak, 
voor heden aan de orde gesteld, was het rapport der Commissie, 



3 '6 D E O P M E R K E R . 25 September 1886. 

benoemd tot beantwoording van de vraag: Welke eischen dient 
men te stellen aan eene goede regeling van vakonderwijs voor 
de handwerkslieden in de bouwambachten? met het preadvies, 
door het Bestuur daaromtrent uitgebracht. De Vergadering 
vereenigde zich met :dit preadvies en behandelde daarop een 
voorstel van den heer Dc Haan om de middelen op te sporen, 
die in practijk moeten worden gebracht om het rooken van 
schoorsteenen te voorkomen. Aan het Bestuur werd machtiging 
verleend eene commissie te benoemen of wel eene prijsvraag 
te dier zake uit te schrijven, als daaraan naar zijn oordeelde 
voorkeur moet gegeven worden. 

De Afdeeling U t r e c h t vervulde de rol van gastvrouw op 
waardige wijze en bood den leden een ontbijt in de beneden
zaal der Sociëteit De Vriendschap aan. waarna door eenigen 
een bezoek werd gebracht aan dc kruisgang van de Dom
kerk en de groote gehoorzaal, en door anderen aan de Ne
derlandsche zink- en loodpletterij van den heer A. D. Ham
burger. Allen verzamelden zich daarop aan de Wittevrouwcn-
poort, van waar de tocht naar Zeist werd ondernomen ineen 
drietal rijtuigen van de Utrechtsche Tramway Maatschappij, 
die door de zorgen der Afdeeling werden beschikbaar gesteld. 
Te Zeist werd een bezoek gebracht aan de Koninklijke fabriek 
van gegoten zink- cn bronswerken van de heeren I.. Schutzcn 
Zoon en aan de Terra-cottafabriek van de heeren Martin en Co.; 
de terugtocht naar Utrecht had per tramweg plaats en te zes 
uren vereenigden zich vele leden aan een gemeenschappelijken 
maaltijd. 

Op het rapport der Commissie voor de regeling van vakonder
wijs voor de handwerkslieden in de bouwambachten komen wij 
in een volgend nommer terug. Plaatsruimte verhindert ons 
voor heden omtrent deze zaak in beschouwingen te treden. 

DORDRECHT. Zooals indertijd aan de lezers van dit blad werd 
meegedeeld, besloot de Afdeeling Dordrecht van de Vereeni
ging tot bevordering van Fabricks- en Handwcrksnijverheid in 
hare vergadering van 11 December 18S5, om alhier een ten
toonstelling te organiseeren van toestellen, enz. betreffende de 
gasindustrie. en wel in de eerste plaats van zoodanige toestel
len, waarbij het gas tot andere doeleinden dan verlichting 
wordt toegepast. Deze tentoonstelling nu werd hedenavond, 
in tegenwoordigheid van verschillende genoodigden met hunne 
dames, door onzen geachten Burgemeester plechtig geopend. 
Alvorens tot de bezichtiging der ingezonden voorwerpen, in 
de aangenaam gedecoreerde tentoonstellingszaal smaakvol uit

gestald, over te gaan, werd door den Voorzitter in korte trek
ken het doel dezer expositie uiteengezet. Spreker deed opmer
ken, dat er in 't algemeen veel te weinig gelegenheid bestaat 
om met de nieuwe uitvindingen en toepassingen der gasindus
trie kennis te maken, zoodat het publiek de verschillende voor
deden, die de gastoestellen, hetzij voor huiselijk hetzij voor 
jndustriecl gebruik, aanbieden, nog niet genoeg naar waarde 
kan schatten. Volgens Spreker is voor het gas, al moge de 
electriciteit voor verlichting ook al baan breken, nog voor an
dere doeleinden dan verlichting een groote toekomst weggelegd. 

Aantal en gehalte der ingezonden toestellen doen zien, dat 
verscheidene industrieelen aan de oproeping der Tentoonstel-
lings-commissic Hink beantwoord hebben. Behalve eenige be
langrijke vcrlichtingstoestellcn (de toelating daarvan bepaalde 
zich alleen tot bet benoodigde voor verlichting der tentoonstel
lingszalen) bevat deze expositie hoofdzakelijk toestellen voor 
kamervcrwarming, spijsbereiding, badgebruik en beweegkracht, 
alles in de grootste verscheidenheid en van den meest verschil
lenden aard. Ken beschouwing der verschillende zaken doet 
ons zien: ten l«, dat voor huishoudelijk gebruik de gastoestel
len meer veiligheidswaarborgen aanbieden, dan die, waarbij 
petroleum, spiritus enz. gebruikt wordt; ten 2', dat men bij 
toepassing van gasmotoren, de tot arbeidsverrichting benoo
digde kracht op elk gegeven oogenblik, zonder voorafgaande 
omslag bij dc hand heeft, cn na eindiging van den arbeid on-
middelliik kan doen ophouden, zoodat voor de kleine nijver
heid vooral, deze beweegkracht zeer aanbevelenswaardig is. 
Wij hopen, dat deze tentoonstelling met een druk bezoek zal 
vereerd worden, daar dit èn aanmoedigend voor het Bestuur, 
èn noodzakelijk tot bereiking van het beoogde doel is. 

DORDRECHT. IS September j . 1. hield het alhier bestaande Ge
nootschap Pictura zijne jaarlijksche vergadering voor werkende 
leden, tot regeling der a. s. wintcr-teckenoefeningen en kunst
beschouwingen. Deze vergadering was vooral belangrijk om
dat het juist 50 jaar geleden was. dat de thans nog in gebruik 
zijnde zalen plechtig werden ingewijd. Onder de aanwezige 
leden waren er nog drie, die het inwijdingsfeest hadden bijge
woond, en wel de kunstschilders Kosiene en De Koningh, 
benevens den heer Smits, van Nieuwerkerk, een eerste voorstan
der en beschermer der kunst, aan wien het Genootschap veel 
te danken heeft. Er zullen dezen winter 4 kunstbeschouwingen 
gegeven worden, waarvoor reeds zeer belangrijke toezeggingen 
gedaan zijn. 

DELFT, Donderdagmiddag had in het 
hoofdgebouw der Polytechnische school de 
plechtige herdenking plaats van den dag, 
waarop dc heer G. J. Morre, leeraar aan 
die inrichting, voor 25 jaar zijn taak bad 
aanvaard. Uit naam der ambtgenooten 
werd het woord gevoerd door den heer 
Dr. A . C. Oudemans. Namens het Studen
tencorps hielden de heeren Sandberg en 
J. C. Spakler toespraken. Keurige geschen
ken werden den jubilaris aangeboden. 

— In het laatste nommer van de Deut
sche llauzeit'uiig komt eene beschrijving 
voor van het drijvend dok te Rotterdam; 
de constructie wordt in vele opzichten 
zeer belangrijk genoemd. 

— Aflevering 9 van De Natuur (uitgave 
van J. G. ISroese te Utrecht) bevat: 

Klein weefgetouw van een kaart ge 
maakt 'met tig.). — De Wenham-lamp 
(met lig. I. — Merkwaardigheden in Ame
rika. Naar brieven van A. Tissandier 
(met tig.). —Onze voeding. —Electrische 
verwarming. — Photographieën, verkre
gen zonder van lenzen gebruik te maken 
(met fig.). — Gletschers (met lig.). — De 
projecteur Mangin (met fig.). — Het 
voortbrengen en overbrengen van beweeg
kracht door middel van electriciteit (met 
fig.). — Sterrenkundige opgaven. —Korte 
mededeelingen. 

B E N O E M I N G E N . 
De hoofdingenieur G van Diesen te 

's-Gravenhage is, met ingang van 1 Oc
tober a. s., benoemd tot hoofdingenieur 
van den Waterstaat iste klasse. 

CORRESPONDENTIE . 
Aan / / . te L . Het gevraagde zal u de 

volgende «eek worden toegezonden, 
Aan Jl. te M. De bijdrage, heden ont

vangen, is minder geschikt om in een 
bouwkundig blad opgenomen te worden. 
Het manuscript wordt teruggezonden. 

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

Een JONGMENSCH, practisch en theore
tisch bekend inet het bouwvak, zag zich 
gaarne geplaatst als: 

Opzichter of Teekenaar. 
Brieven franco b/d. Boekh. JOH. G. STOM-

L E B Cz., Haarl. straat 2, Amsterdam. 

KLIIIIS & VAN M I N I 
R O T T E R D A BI 

E I G E N A A R S v a n B A S A L T G R O E V E N 
in KIJNPRUISSEN. 

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

Faiironval-, porphicr- en basalt keien. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al ot 
niet tropische producten; 

Rollende en EipADgeereode Steninvrnlianneii, 
GEBOUWEN in Scherphoek m n.w andere Ui.mjtn. 

zén\ in ijzer "!' ijzer met hout ot steen. 
VAN DER LINDEN & C°, te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

Galvanlseerlnf op I.oon. 

Bouwterrein te Koop. 
Aan den Roermondschen weg te 

Venloo zjjn eenige goed gelegen 
BOUWTERREINEN te K o o p , 
van verschillende breedten en diep
ten , zeer geschikt voor den bouw 
van Heerenhuizen. 

Te bevragen bij den heer H . V A N 
G A S S E L T , Mr. Timmerman, aldaar. 

Magazijn van Teeken- en Bureaubehoeften 
van Th. J. DOBBE en ZOON te Utrecht. 

Calqueerlinnen, Calqueerpapier, Pauspergament, Wit papier sans fin, 
Getint Idem, Dotailpapier, Lichtdrukpapier en Vloeistof voor Lichtdrukteeke-
ningen, Tauenpapier, Papier quadrille au inUliMctro, Whatman en Canson-
papier. 

Alle soorten Teekenpapier van C a r l S c h l e i c h e r & S c h u i l 
te Duren tegen fabrieksprijzen. 

Passerdoozen, Trekpennen, Orillonpassers', DeciMeters, Driehoeken in 
hout en caoutchouc, Teekenborden, Teekenhaken, Pistolets, ACKERMANN'S Ver
wen, Verwen in Tuben, O. I. Inkt, Vloeibare O. I. Inkt, Verfsehotels, Pen-
seelen, Rekenschalen, Meetlinten, Punaisen, Gomelastiek, Badeergom, 
Potlooden van F A B E K , Ë A R T M Ü T H , enz. enz. 

Begrootingpapier, Weeklrjsten, Bon- en Kwitantieboekjes. 
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De DI.IK8T0EL van het POLDERDIS
TRICT de Cirkul tan de (hij, zal op Zatur
dag den 9 Oktober 1886, des namiddags ten 
één ure, in het Geêrfdenhuis aan den Voer-
weg te Nijmegen, in het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het M A K E N en L N H A N G E N van 

vier I J Z E R E N D E U R E N , ter 
vervanging van de bestaande 
houten deuren, in deMeersluis 
te Nijmegen. 

De aanwjjzing in loco zal plaats hebben 
op den dag der aanbesteding des voormid
dags ten elf ure. 

Afdrukken van bestek en voorwaarden zjjn 
tegen betaling van .10 cent per exemplaar 
op aanvrage verkrijgbaar bij den Secretaris 
C. BACKER te Nijmegen. 

De RENTMEESTER DER DOMEINEN in 
het Rentambt '/.maluwen, wonende te llreda, 
zal op Vrijdag den 1"'° October 1886, des mid
dags te 12 uren, in het Logement » D E Ko-
RENBEIRS", bjj Mej. V A N D I J K , te Lage-
Zutaluwc, bij enkele inschrijving aanbesteden: 

Het maken der G E B O U W E N en 
A A R D W E R K E N voor een 
Stoomgemaal in den polder 
Sehuddebeurs onder Lage-
Zwaluwe. 

Het Bestek en drie Teekeningen zjjn — 
na 22 September — tegen betaling vanéén 
gulden te bekomen bij den Rentmeester 
voornoemd. 

Aanwjjzing op Dinsdag 2S September en 
Vrijdag 1 October e. k., telkens des morgens 
te tl uren, te beginnen bij den Windwater
molen in Sehuddebeurs. 

Inlichtingen te bekomen bjj den Rent
meester voornoemd, den Ingenieur V A N 
GENDT, te Arnhem, en den Hoofdopzichter 
V A N DE E R V E , te Breda. 

Provinciale Waterstaat 
FRIESLAND. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dinsdag, den 12J'n October 1886, des na

middags ten een ure, zal in het gebouw van 
het Provinciaal Bestuur te Leeuwarden, over
eenkomstig i j 431 en 435 der A. V . , bjj 
enkele inichrijcing worden aanbesteed: 

Het uitvoeren van de SLUIS- en 
D I J K S W E R K E N te Lemmer. 

Raming ƒ 430875. 
Het bestek ligt ter lezing in voornoemd 

gebouw. 
Gegadigden worden gewezen op de bepa

ling, vervat in tj S2, 8' alinea van het be
stek, dat als minste inschrijver diegene wordt 
beschouwd, van wielt de som der inschrijving 
voor dit werk en voor het tcgcljjkcrtjjd door 
het Rjjk aan te bestellen werk het kleinst is. 

Gezegelde formulieren voor inschrijvingsbil
jetten zjjn tegen betaling van 25 cent en be
stekken met teekeningen tegen betaling van 

ƒ 4.50 op het bureau van den Prov. Hoofd
ingenieur verkrijgbaar. 

De noodige aanwijzing wordt gedaan op 
Donderdag den 7*'" October, des mid
dags ten 12 ure te Lemmer. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te beko
men bjj den Hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat te iMuwarden. 

Leeuwarden, 20 September 18SB. 
Be Commissaris des Konings in de 

Provincie Friesland, 
V A N HARINXMA TIIOK SLOOTEN. 

12. 

13. 

Aanbesteding Stoomgemaal. 
Het POLDERBESTUUR van het fi' en 7' 

Veendistrict onder Opsterland en .F.egwirden, 
zal, op Zaterdag den 2 October 1886, des voor
middags 11 uur, in het Logement » Ü E 
KOORNIIELRS" te Gorredijk, bjj enkele inschrjj
ving aanbesteden: 

L Het bouwen van een nieuw K E 
T E L H U I S met aanverwante wer
ken in den polder onder Ger-
sloot. 

H . Het leveren en stellen aldaar 
van eene M A C H I N E met H E -
V E L C E N T R L F U G A A L P O M P en 
2 K E T E L S . 

De Bestekken en Teekeningen dezer wer
ken liggen ter inzage ten huize van den Op
zichter der polders dei Heer A. K00I8TRA te 
Gorredijk, bij wien tevens op franco aanvraag 
verkrijgbaar zijn: de bestekken it ƒ 0 . 7 5 en 
de teekeningen ii /"1.50. 

Aanwjjzing in loco zal geschieden op Don
derdag 30 September a. s., des voormiddags 
11 uur. 

De Inschrijvingsbriefjes franco in te zenden 
ten huize van den lieer J. KOOPMANS, 
Voorzitter van het Polderbestuur te Gorredijk 
op den dag der aanbesteding vóór 10 uur 
des voordemiddags. 

Inlichtingen zjjn te verkrjjgen betreffende 
de macliinerién bjj den Heer H E N K E T , 
Hoogleeraar te Delft en aangaande de ge
bouwen bjj den Opzichter der Polders. 

Gorredijk, 20 September 1SSG. 
Het Polderbestuur voornoemd: 
3. KOOPMANS, Voorzitter. 
Y. GATSONIDES, Secretaris. 

NEUCHATEL A S P H A L T E COMPANY LT 1 , LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K r R A S E M A R K . N A T U U R L ^ A S P H A L T 

Ministerie van Justitie. 
O P E N B A R E 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag den 5,!" October 1886, des na

middags ten 2 ure, zal in een der lokalen 
van het Departementsgebouw van Justitie te 
's Gravenhage op het Plein, in het openbaar 
worden aanbesteed: 

Ten behoeve der Rijkswerkinrichtingen te 
Veenhui zen: 
Be8tekn°. 11. De leverantie van hard 

steenwerken. 
De leverantie van ga 
trokken ijzer, plaatijzer, 
schroefbouten en staaf-
ijzer. 
De leverantie van verfwa
ren, kalk en tras, in 3 
perceelen. 
De leverantie van hout
waren in 2 perceelen. 

De bestekken liggen ter lezing in het De
partementsgebouw bovengenoemd en in de 
Rijkswerkinrichting te Veenhuizen, en zjjn 
voorts elk afzonderlijk te verkrjjgen op franco 
aanvrage tegen betaling der onkosten (Bestek 
n°. 11 en n°. 12 ieder 40 ets. en n°. 13 en 
n°. 14 ieder 30 cte. per stuk, franco per 

a bij de GEBROEDERS V A N C L E E F , Boek-
elaars, Hofspui 28a te 's-Gravenhage. 

Inlichtingen zijn te bekomen aan het Bu
reau van den Ingenieur-Architect voor de 
gevangenissen en rechtsgebouwen, Departe
ment van Justitie te 's-Gravenhage. 

's Gravenhage, 20 September 1S86. 
De Minister van Justitie, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

P. J . V A N BEIJMA. 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N " . 3. 

TAL IIE T I M E R S 
ZWITSERLAND. 

» » 14. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skaling-IUnks, Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazynvloeren, Gangen, Verandas, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend70ndoordringbaar, Geraaswereud. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, ot bn den Heer 
H. G. KNOOPS C.OZN.. Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H 

1 W DER POT, Vischsteeg N', h 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het cenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bulevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „ W a l k e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Sonne". 
Belgische k l u i t - en hydraulische k a l k . 

Billjjke prijzen en vrachten. 
Kunstgraniet systeem Petitjean. Polychrom- of Frescocement. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 
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l i . HOLNBOER. - -A.rii.iem. 
Leverancier van. Z . M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

m e t Z i l v e r 1 8 0 8 , 1 8 8 1 , 1 8 8 3 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 

H o o g s t e o n d e r s c h e i d i n g 1 8 7 9 . 

EQTJERRES, M E E T K E T T I N G E N , BRIEF- e n P A K K E T I i A L A N S E N , e n z . e n z . 
B A K E N S . R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . enz. 

Landgoed HULSEN. 
De Notaris W. C. BöHTLINOK te Nü-

• M M , '/al op Maandagen 4 en 18 October 1886, 
tcik.-ns 's middags ten \2 ure, in het ('ate 
Restaurant van den lieer DOPPEN aan het 
Valkhof aldaar, veilen en ZONDER B E 
R A A D verkoopen: 

Het onder Nijmegen, aan don 
grooten weg naar Grave, gele
gen Adellijk Huis en rontege-
vende, wildrijke L A N D G O E D 
H U L S E N , groot 149 Hectaren. 

De veiling geschiedt in 15 Kavels, Onder-
massa's en (lenende .Massa. 

De goederen zijn te bezichtigen eiken 
Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van 10tot 
3 uur, mits daartoe zich aanmeldende bij 
den liosehbaas op Hulsen. 

Veilingsboekjes met plans zijn a '20 Cents 
te bekomen ten Kantore van den Notaris W. 
C. BöHTLINOK te Nijmegen. 

L J . B A C O N & C V 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 
en Ventilatie, Gas- en Waterleidin

gen, Bouwmaterialen enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilverenen Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m N'. '~ïtH*. 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. j 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

De Nederlandsche 

j . I H i . l 113 1 L U I 
te V R I J E N B A N bij D e l f t , 

hier te lande de oudste in dit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van R I O L E N , 
B U I Z E N , W A T E R - e i i B E E R P U T T E N , 
G E V E L W E R K en alle tot het bouwvak 
belioorende artikelen. 

DE LINT & Cie. 
Ilolti rdtim. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V I L L E R O Y & B O C H , 

B O C H F R È R E S 
BONTON HOLLLNS & Cie. 

Trottoir-IJzersteen en Cementtegels. 
Groote voorraden. 

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

STOOMKETELS u WERKTIIGEI 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188:1 bekroond met 
E E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

BECKER & BUDDINGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A * 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N i E u ' R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S . T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmail leerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 

GOUDEN 
Staats-Medaille. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

Internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

De Portland-Cementfabriek van 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
I e \ n i i ï : H m r i r . b i j l ü r b r i c l i a / t l . l i p 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naar 
den eisch der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, 

met garantie voor de grootste vastheid en 
deugdelijkheid. 

Productie-verinogen der fabriek: KID (MUI vaten 'per jaar. 
.Magazijnliouders in de voornaamste steden. 

DUSSELDORF 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 

a/M. 1879. 

Diploma A: 
Eerste prijs 
voor uit
muntend 
fabrikaat. 

Kassei 
1870. 

Sinziger Mozaïekvloerenfabriek. 
S I N Z I 6 a R i j n . 

Deze Mozaïekvloeren hebben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, stand
vast igsto en, door de rijke kleuren, als de 
schoonste bevloering' doen kennen. Uit 
fijne klei en vloeibare steenmassa be

etwinde, behouden tja bij het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afslijting is 
onderworpen, zooals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

F i r i n a M A R T T N & C , Amsterdam. 

PHOTOLITHOCKAPII lErPHOTOZIXCÖGRAPHTE -

en Stéréotype-Inrichting 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichting voor Pl»l»llih«grai>liie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P h . l . i l n r . -
fraphlr voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne Min'otyiM.-iiiri< hiing voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden opfraneo aanvragegr.it is toegezonden. 

Gr. J. T H I E M E . 

Gedrukt bjj G. W. van der Wiel & O., te Arnhem. 

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

"raqmenL van E E F I VILLR in de 
VnndeLsLraaL L E A m s L - E r d R m . 

P h o l l l l l l l l V l i .1 T I l N ' l l l l ' . A I' 1111 • • 11 DK OPMERKER KMI van a O c t o b e r 1 8 8 6 . 

http://-A.rii.iem
http://aanvragegr.it
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MICITIA 

Redacteur-Uitgever E. \V. V A X (ÏKXDT !<•/. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiën: 

Bureau van De Opmerker, 1 >riekoningensti-aal 28, Arnhem, 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia J A N S P R I N G E R , 

C . B. P O S T H U M U S M E V J K S en A . \V. Y Y E I S S M A X . 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den Heer 

C . B. POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al , wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

T H , G . STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

J L M M L 
1 A B O N N E M E N T / 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag, voor het buitenland 

! / 7.50 en Xederlandsch-lndië / 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I Ë N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimteen 10 
cent voor een bewijsnommer, worden toi Vrijdagavond aangenomen* 

A F Z O N D E R L I J K E N O M M E R S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 

\ Arnhem en bij den Hoofd-Correspondent Jolt. G. S'l'EMLER CZN.« Boek 
handelaar te Amsterdam. 

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

Als leden der Jury ter beoordeeling van de ingeko
men antwoorden op de prijsvragen, serie 1885—1886, 
zijn benoemd de heeren Dr. P. J. H . Cuypers, A . N . 
Godefroy en W . Springer, welke heeren de benoeming 
hebben aanvaard. 

Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

( A . e t A . ) BIJ D E P L A A T . 
De villa, waarvan op bijgaande plaat een fragment 

van een der gevels is afgebeeld, werd in 1876—-77 op 
een terrein, op den hoek van de Vondelstraat en het 
Vondelpark, te Amsterdam, gebouwd naar het ontwerp 
van Dr. P. J . H . Cuypers. 

A l s materiaal is baksteen in verschillende kleuren, 
hier en daar geprofileerd, gebezigd. Voor de drempels 
der deur- en vensterkozijnen is groefsteen op spaarzame 
wijs gebruikt. Overal is de constructie ook naar buiten 
vertoond; ornementen zijn vermeden. Slechts door het 
chaufreineeren van de lichtopeningen en door het aan
brengen van baksteen-mozaïek in de velden tusschen 
de ontlastingsbogen, is getracht aan het geheel een 
behaaglijk aanzien te geven. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 29 September 1886. 

Na opening der vergadering worden de notulen ge
lezen, eenige huishoudelijke zaken afgedaan en vervol
gens het woord gegeven aan den heer J . A . van der 
Sluijs Veer, tot het houden van eene bijdrage over de 
geschiedenis der spoorwegen. 

Spreker staat eerst stil bij de pogingen, in de 17e 
en 18e eeuw gedaan, om de stoom als beweegkracht 
aan te wenden; eerst toen James Watt het eigenlijk 
stoomwerktuig had uitgevonden, konden die pogingen 
met een goeden uitslag bekroond worden. 

De eerste spoorweg werd in 1812 door Stephenson 
aangelegd, en hoewel korten tijd daarna een groot 

deel van Groot-Brittanië met dat vervoermiddel voorzien 
was, ondervond het toch in Engeland en vooral op 
het vasteland veel tegenkanting. Zonderling klonk het, 
te vernemen hoe nog in 1845, zoowel in Engeland als 
in Frankrijk, velen aan de spoorwegen geen levensvat
baarheid voorspelden, hoe de hertog van Wellington 
weigerde van dit vervoermiddel gebruik te maken, 
hoe koningin Victoria eerst na lang aarzelen ertoe 
overging, en hoe de eerste minister van Louis Philippe 
in een Kamerzitting zei, dat hij aan geen spoorweg
maatschappijen concessie verleenen durfde, wegens de 
nadeelen, die de andere vervoermiddelen daarvan 
zouden ondervinden. 

België was het eerste land van Europa, dat een 
volledig spoorwegnet tot stand bracht; later volgde 
ook Frankrijk. Tal van bijzonderheden omtrent de 
Engelsche, Belgische en FYansche spoorwegen werden 
door spreker medegedeeld , die beloofde in een vol
gende lezing ook de spoorwegen van de andere voor
name Europeesche Rijken en ook die van Nederland 
te zullen behandelen. 

Den spreker werd dc dank der vergadering ge
bracht , en daarna de door den heer G . van Arkel 
aangeboden kunstbeschouwing gegeven, bestaande in 
Entwürfe der Studircnden an der Technischcn Hoch-
scltulc in Berlin. 

Ook hem werd dankgezegd, en vervolgens als prijs
vraag uitgeschreven een ontwerp voor een Edentheater. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering 
gesloten. 

( A . e t A . ) D E A R C H I T E C T V O L G E N S 
V I T R U V I U S . 

Het is niet onbelangrijk te vernemen, wat Vitruvius, 
de architect-schrijver, aan wien wij een goed deel van 
onze kennis van de bouwkunst der antieken danken, 
zegt over de taak, die de bouwmeesters te vervullen 
hebben en dc vereischten, waaraan zij naar zijn oor
deel moeten voldoen. 

Volgens hem moet de architect kunnen schrijven en 
teekenen, niet onbedreven zijn in de doorzichtkunde, 
de meetkunde grondig verstaan, goed kunnen rekenen, 
de geschiedenis en de wijsbegeerte bestudeerd hebben, 
en eenige kennis van muziek, geneeskunde en sterren
kunde benevens eenige rechtskennis bezitten. 
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Slechts weinige onzer hedendaagsche architecten zou
den dus in de oogen van Vitruvius genade kunnen 
vinden. Ziellier de redenen, die Vitruvius aangeeft, 
waarom hij dit alles eischt. 

Het schrijven is noodig om van alles, wat de archi
tect moet uitvoeren , duidelijke bestekken en omschrij
vingen te kunnen maken. Het teekenen dient natuur
lijk om zijn gedachten goed ten papierc te kunnen 
brengen; de meetkunde is noodig om opmetingen te 
doen , en passer en liniaal behoorlijk te kunnen han-
teeren. De doorzichtkunde wordt vereischt om de 
lichtopeningen in een gebouw behoorlijk te kunnen 
verdeelen. Het rekenen is onmisbaar om maat te kun
nen voeren en de verhoudingen, die men dikwijls be
ter berekenen dan teekenen kan, te bepalen. 

De geschiedenis oefent 's bouwmeesters verstand en 
levert hem de motieven voor veel zijner ornemen
ten. De studie der wijsbegeerte geeft den bouwmees
ter zieleadel en dat zelfvertrouwen, hetwelk voor den 
waren kunstenaar onmisbaar is; zij leert hem eerlijk, 
getrouw en belangloos te zijn. De muziek heeft, vol
gens Vitruvius, niet slechts een beschavenden invloed, 
maar dient ook om met kennis van zaken schouwbur
gen te kunnen ontwerpen De geneeskunst (in antie
ken zin namelijk) wordt vereischt, om de meerdere of 
mindere gezondheid van een klimaat, van drinkwater 
enz. te kunnen beoordeelen. 

Voor den architect is de kennis der wetten noodig, om 
over gemeene muren, recht van waterloozing enz. een 
oordeel te kunnen vellen; hij wordt door het beoefe
nen der rechtswetenschap ook in staat gesteld, zijn 
bestekken zoo te kunnen maken, dat zij geen dubbel
zinnigheden bevatten, die tot verschil van meening 
aanleiding kunnen geven. De sterrenkunde acht V i 
truvius noodzakelijk om zonnewijzers te kunnen ver
vaardigen. 

Vitruvius eischt voorts, dat de architect werkzaam 
en belangloos zal zijn. „Ik weet wel" — zegt de Ro
meinsche bouwmeester — „dat men algemeen denkt, 
dat de ware wijsheid in het verzamelen van groote rijk
dommen bestaat en dat er menschen zijn, zoo ge
lukkig, om met het geld ook een zekere reputatie te 
verwerven. Hoewel dus de meesten meenen, dat men 
alles doen moet om geld te verzamelen , heb ik van 
mijn meesters geleerd, dat een architect moet wach
ten totdat hij de opdracht van een werk krijgt, en 
dat hij, die daarom verzoekt, zichzelf vernedert. Het 
is toch zeker, dat men nooit aan de menschen iets 
verzoekt of men wil wat van hen ontvangen. Wat 
moet dan hij, die zulk een verzoek krijgt, anders den
ken , dan dat de vrager het voornemen heeft zich ten 
zijnen koste te verrijken ? Vandaar dat het vroeger 
ook de gewoonte was, naar de geboorte en de op
voeding van een bouwmeester te informeeren alvorens 
hem eenig werk op te dragen. Men had meer ver
trouwen in de bescheiden kunstenaars dan in hen, 
die uit al hun kracht op de groote trom sloegen." 

Zou dus Vitruvius in onzen tijd niemand vinden, die, 
naar zijn oordeel, de vereischte bekwaamheid als 
bouwmeester bezat, nog meer zou hij zich verbazen 
over het zedelijk peil , waartoe vele architecten in zijn 
oog gedaald zouden zijn. 

Waar zijn de architecten, die ook maar eenig begrip I 
van wijsbegeerte hebben; waar zijn de architecten, die 
daardoor zieleadel en belangloosheid verkregen hebben, 
zou hij vragen. Wat zou hij wel gezegd hebben van 
de bouwmeesters, die met hunne plannen naar de 
redactiën van dagbladen loopen, opdat aan den volke 
de groote voortreffelijkheid dezer plannen openbaar ge
maakt worde ? Welke zou zijn meening geweest zijn 
over de intriges, die maar al te vaak in onzen tijd 

worden aangewend om aan opdrachten te komen ? 
Zijn oordeel zou gestreng zijn en al wat wij tot 

onze verdediging zouden kunnen aanvoeren, zou zijn, 
dat de struggle for life voor ons zooveel harder is, 
dan vcor de menschen van zijn tijd. 

D P : D R I E J A A R L I J K S C H E T E N T O O N S T E L L I N G 
T E A M S T E R D A M . 

I. 
De dlïejaarlijksche Tentoonstellingen , die om beurte 

te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhagegehouden 
worden, dagteekenen uit een tijd, toen den kunste
naars nog slechts zeer weinig gelegenheid gegeven was, 
om het publiek met de vruchten van hun penseel, 
beitel of graveerstift kennis te doen maken. 

Aanvankelijk hebben zij uitnemend voldaan aan het 
doel, waarmede zij waren ingesteld, doelt langzamer
hand verflauwde de belangstelling eenigszins. Voor 
een deel is dit toe te schrijven aan de tentoonstellin
gen , door de kunstenaars zelve georganiseerd, doch 
voor een deel ook daaraan, dat de qualiteit van het 
ingezondene niet steeds gelijken tred hield met de 
quantiteit. 

In 1S80 werden de ietwat sombere zalen van het 
Oudemannenhuis, waarin totdusverre de tentoonstelling 
gevestigd was, niet meer gebruikt, doch vond men 
in de verbouwde Militiezaal en de destijds nog niet 
in gebruik genomen Universiteits-bibliotheek, zeer ge
schikte lokalen. In 1883, toen de Tentoonstelling 
samenviel met de Koloniale Tentoonstelling, kon van 
het gebouw voor Schoone Kunsten, dat, wat ver
lichting betreft, vrijwel voldeed, gebruik gemaakt 
worden. 

Thans had men geene geschikte localiteit beschik
baar, en nadat een voorstel van het Dagelijksch Be
stuur der Gemeente, om een verplaatsbaar gebouw tot 
het houden van tijdelijke tentoonstellingen te doen op
richten , verworpen was, bleef er niets anders over, 
dan de gastvrijheid van het Rijks-museum , dat reeds 
aan zooveel kunstschatten herbergzaamheid verleende, 
in te roepen. Daar hier geen zalen , voor dit doel ge
schikt, te vinden waren , moest men ertoe overgaan , 
van een der overdekte binnenplaatsen gebruik te ma
ken. E r waren hier echter reeds een aantal gipsaf
gietsels opgesteld, die niet weder weggenomen konden 
worden; men richtte daar dus, door middel van hou
ten schotten, een aantal zalen in, waarvan de ver
lichting, al is die natuurlijk niet zoo goed als in an
dere, voor het exposeeren van schilderijen opzettelijk 
gebouwde lokalen, toch niet geheel onvoldoende geacht 
kan worden. De gebrekkige ventilatie van de binnen
plaats is echter oorzaak, dat de atmospheer in de , 
door doek afgedekte lokalen nu juist niet bijzonder 
aangenaam genoemd kan worden. 

Gaat men het tourniquet door, dan komt men aller
eerst in een zaal aan de noordzijde van het Museum, 
waar eenige aquarellen, teekeningen en gravures zijn 
tentoongesteld. De ruimte is hier zeer overvloedig 
en zou voor de dubbele hoeveelheid kunstwerken vol
doende geweest zijn. In deze zaal hangen tevens de 
niet zeer talrijke inzendingen op architectonisch gebied. 

Niet zonder eenig zoeken bereikt men den toegang 
tot de eigenlijke schilderijzalen. Is het altijd een eenigs
zins gewaagde proef om moderne kunst met X V I I d e 

eeuwsche schilderijen onder een dak te brengen , vooral 
hier, waar men zoo talrijke meesterstukken van het 
verleden kan zien, is dit het geval. De collectie der 
levende meesters zou al zeer uitstekend geweest moeten 
zijn, om niet bij het werk der „doode" kunstenaars af 
te vallen. 

Hebben wij nu een dergelijke keurcollectie voor ons ? 

Wij zouden deze vraag niet gaarne in bevestigenden 
zin beantwoorden. Wel zijn er een aantal hoogstverdien-
stelijke stukken, maar het meerendcel is van dien aard, 
dat men ze hoogstens middelmatig kan noemen. Dat 
tal van onze eerste meesters aan deze tentoonstelling 
niet, of althans niet op eene wijze hunner waardig, 
vertegenwoordigd zijn, daaraan kon de Commissie, 
met de inrichting belast, natuurlijk niets doen, maar 
zeker had zij tal van schilderijen, die gerust onder de 
klasse der croutes gerangschikt mogen worden, kun
nen weren. Gaarne brengen wij hulde aan de huma
niteit , waarmede de Commissie te werk is gegaan, 
maar kunnen toch de vraag niet weerhouden, of bij 
een tentoonstelling, als deze, niet strenger eischen hadden 
moeten gesteld worden. Vele verdienstelijke schilde
rijen lijden nu schade door de omgeving, waarin zij 
geplaatst zijn. 

Toch is ons verzekerd, dat de Commissie met meer 
dan gewone strengheid is opgetreden, en dat zij meer 
dan honderd kunstenaars heeft afgewezen. Ware ook 
hier een „Exposition des refuses" gebruikelijk, men 
zoude hierover oordeelen kunnen. 

De middenzaal schijnt als eerezaal dienst te doen. 
Men schijnt echter bij de classificatie der stukken niet 
slechts de kunstwaarde van het ingezondene als maat
staf genomen, maar ook met de maatschappelijke posi
tie der inzenders rekening gehouden te hebben. Wij 
althans kunnen voor de aanwezigheid van tal van stuk
ken in deze eerezaal geene andere reden vinden. 

Jeugdige kunstenaars schijnen slechts bij hooge uit
zondering op een plaats in dit kunstheiligdom aanspraak 
te hebben kunnen maken, terwijl den werken van 
meesters der oudere periode, al geven zij ook op be
denkelijke wijze te kennen, dat de scheppingskracht 
hunner vervaardigers afnemende is, zonder aarzelen hier 
een plaats, soms de beste plaats, gegeven is. 

Aan schilderijen van grooter afmetingen, dan de 
bij ons gebruikelijke, ontbreekt het niet, doch slechts 
bij weinige staat de kunstwaarde in rechte reden tot 
de oppervlakte, die beschilderd is. Op enkele uitzon
deringen na hebben de inzendingen uit het buitenland 
niet veel te beteekenen; vooral het door onze oostelijke 
naburen gezondene blijft beneden hetgeen men, zelfs 
bij zeer bescheiden eischen, verwachten mocht. 

Over gebrek aan afwisseling heeft men overigens op 
deze tentoonstelling niet te klagen. Tal van portretten, 
soms tot bevallige groepen samengeschikt, landschap
pen bij dag- en avondverlichting , met of zonder sneeuw-
effect, interieurs met de bekende traditioneele figuren, 
doch ook hier en daar met minder gewone stoflage, 
zeeën, stillevens, figuurschilderijen, dikwijls zeer som
bere onderwerpen behandelend, voorstellingen uit de 
militaire wereld, kortom bijna ieder genre is op min 
of meer voldoende wijze vertegenwoordigd. 

Met genoegen zagen wij ook ditmaal het werk der 
jongeren. Zijn het ook niet allen meesterstukken — de 
schilderijen, die zij zonden, geven toch allen blijk 
van ernstige studie, van een streven om niet platge
treden paden te blijven bewandelen maar zich een 
eigen weg te kiezen. Dat de oudere meesters, die 
een reputatie op te houden hebben, allen daarin ge
slaagd zijn, betwijfelen wij; men mag echter hopen, 
dat zij een schitterende revanche zullen nemen. 

Na deze algemeene beschouwingen stellen wij ons 
voor, in een reeks van artikelen het merkwaardigste 
van het ingezondene op deze tentoonstelling te behan
delen en het eerste stuk daarvan in een volgend nom
mer te plaatsen. 

PlTTORE. 

I (A. et A . ) I N G p ; Z O N D E N . 
Naar aanleiding van het stuk omtrent de Utrechtsche 

I Universiteit, in het vorig nommer, zij het mij vergund 
op te merken, dat er slechts in zooverre van een pro-

! ject van den heer Cuypers sprake kan zijn, als hem, 
! in zijne qualiteit van restaurator van de kruisgang van 
j den Dom, de ontwerpen ter beoordeeling zijn toege-
I zonden. 

Vertrouwende, dat u ook deze rectificatie zult wil
len plaatsen, verblijf ik 

's-Hage , 1 Oct. '86. uw dw J)r. 
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D E S O C I E T E I T S T E X T T E V G R A V E X H A G Ê T 
Commissarissen der Nieuwe of Litteraire Sociëteit 

te 's-Gravenhage hebben een vrij dwaas figuur gemaakt. 
In de afgeloopen maand richtten deze heeren een 
schrijven aan de leden, waarin eenige mededeelingen 
werden gedaan omtrent den loop der onderhandelingen , 
met den Minister van Financien gevoerd over de op
richting van een Sociëteitsgebouw in het Bosch, welk 
stuk met de volgende zinsnede eindigde: 

„Commissarissen sluiten hiermede hunne mededee
lingen , gaarne het oordeel aan H . H . leden overlatende; 
alleen meenen zij te mogen constateeren, dat zij alle 
verantwoordelijkheid van zich afwerpen voor het feit, 
dat aan de huns inziens dringende behoefte tot oprich
ting van een ruim en doelmatig tentgebouw in het 
Bosch, in de eerste jaren althans niet zal worden 
gedacht, en dat zij zich in deze treurige geschiedenis 
niets te verwijten hebben, of het moest misschien dit 
ééne zijn, dat zij te naïef en te optimistisch gestemd 
waren , toen zij bij het opvatten van hun taak meenden 
te mogen rekenen op welwillendheid en steun van eene 
zijde, vanwaar die in den regel niet te wachten is." 

En thans, nauwelijks een maand later , komt hetzelfde 
Bestuur tot den Minister van Financiën terug met 
de vraag of op medewerking kan worden gerekend, 
wanneer het bekroonde plan N " . 7, na wijziging van het 
uitwendige , door de Jury zal worden goedgekeurd. 

In de meening, dat er in de eerste jaren althans 
niet kan worden gedacht aan de oprichting van een 
nieuw Sociëteitsgebouw, is buitengewoon spoedig ver
andering gekomen. Op het verzoek van het Bestuur 
der Sociëteit heeft de Minister geantwoord, dat hij 
volgens de woorden zijner in de circulaire afgedrukte 
resolutie , zoodra hem een door de Jury goedgekeurd 
plan is overgelegd, bereid zal zijn om tot de uitvoering 
van dat plan mede te werken. ') 

Dit antwoord is correct, want de uitspraak van de 
Jury omtrent het bovengenoemde ontwerp 7 is waar
lijk niet vleiend; wij lezen in haar rapport het volgende: 

„N". 7, gemerkt: Simplex sigillum veri. 
„De planverdeeling van dit ontwerp is eenvoudig en 

doelmatig en uit dit oogpunt mag dit project als een 
der best geslaagden worden beschouwd. Het zeer 
groote buffet is goed gelegen en heeft ruime en doel
treffende gemeenschap zoowel met de huishoudelijke 
vertrekken, als met de beide verdiepingen van het ge
bouw en met den tuin. Hoewel groepeering en sil
houet van het gebouw niet onverdienstelijk zijn , is de 
architectonische compositie overigens niet zeer gelukhig. 
Gelijk tusschen de in- en uitwendige ordonnantie geene 
groote overeenstemming bestaat, zoo toont ook de 
laatste op zichzelve gebrek aan eenheid. 

„Sommige details, zooals de met zinken en ijzeren 
hekken opgeluisterde houten kroonlijsten en andere 
nietige motieven, die aan den chalet-bouw ontleend zijn, 
zetten aan de buitenordonnantie een weinig gedistin-
geerd karakter bij. 

I) Zie De Opmerker van l i September j l . , bladz. 299. 
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„Als een ander gebrek moet de wanverhouding tus
schen de meer dan vijf M . hooge veranda en de slechts 
± j M . hooge bovenverdieping worden aangemerkt." 

Het bovenstaande samenvattende wordt dc planver-
deeling goedgekeurd, maar over het uitwendige een 
afkeurend oordeel uitgesproken; ligt het niet voor de 
hand, dat dc Minister van Financiën, die zijne mede
werking had toegezegd onder voorwaarde , dat lat te 
stichten gebouw de omgeving niet zal ontsieren, dc goed
keuring onthield aan een plan, waarop de Jury zoo 
veel te bemerken had? Onzes inziens terecht. 

Commissarissen schijnen dan ook na rijp beraad tot 
de overtuiging te zijn gekomen, dat het in de eerste 
plaats noodig is een ontwerp te bekomen, waaraan de 
Jury hare goedkeuring kan hechten. 

I E T S O V E R D E N B E T O N B O U W . 
Wanneer een mengsel van portlandcement en hard

gebakken steen tot beton gemaakt wordt, zal dit beton 
ondoordringbaar voor vocht worden en toch terzelfder 
tijd, wanneer het niet waterdicht geperst wordt, een 
genoegzame hoeveelheid vocht uit de lucht opnemen 
en aldus condensatie op de oppervlakte der wanden 
voorkomen. l iet beton weerstaat niet alleen de ver
nielende invloeden van den dampkring, maar wordt 
zelfs op den duur harder. 

Men kan er verschillende kleuren aan geven en het 
kan afgewerkt worden naar verkiezing, geheel ruw, 
of als een gepolijste oppervlakte. Wanneer men een 
gebouw wil oprichten op een stuk grond, waarin een 
voldoende hoeveelheid steengruis of klei , die gebrand 
kan worden, aanwezig is, kan men het grootste deel 
der noodige bouwmaterialen door het graven van den 
kelder verkrijgen; in kustplaatsen zal het zand of gruis , 
dat nabij de kust aangetroffen wordt, zonder bezwaar 
droge en sterke muren opleveren, als het tot samen
stelling van het beton wordt gebezigd. Het gebruik 
van beton heeft voordeden boven andere bouwmatrialen ; 
het is tegen vuur bestand en kan niet door insecten 
aangetast worden. Ruwe en baldadige kinderen, die 
vooral in de mingegocde klasse zoo vernielzuchtig zijn, 
kunnen er weinig aan beschadigen, zoodat het materiaal 
voor zulk soort van huizen zeer geschikt is. Het meest 
gevolgde systeem bij den bouw in beton bestaat daarin, dat 
eerst houten vormen worden gemaakt, waarin het beton 
wordt gestort of gegoten. Na genoegzame verharding 
worden de vormen weggenomen, de holten en beschadi
gingen aangevuld en de stukken met een fijn sausje over
trokken. Moeten echter georncmentcerde of zeer fijn 
bewerkte stukken vervaardigd worden, dan volgt men 
de methode, bij de stukadoors in gebruik. Vooral 
bij ingenieurswerken en eenvoudige bouwconstructies 
wordt het betonwerk veelvuldig toegepast en bewijst 
het uitstekende diensten, maar bij zeer samengestelde 
werken , waar veel verscheidenheid van modellen noodig 
is , worden de kosten der modellen zeer hoog. Boven
dien zijn de oppervlakten der stukken dikwijls gebarsten 
of geschilferd, vooral als het is aangebracht geworden , 
nadat de betonmuur zetting heeft gekregen en verhard is. 

Een nieuw systeem van betonbouw is sedert korten 
tijd uitgevonden door de heeren West te Londen, 
waaraan door hen den naam gegeven is van beton-
MSStructie, in plaats van «wstructie. Zij beschouwen 
hunne benaming, die uit het Latijnschc cxstructio is 
afgeleid, als juister, dan «wstructie, waarmede eigenlijk 
meer betonbouw in 't algemeen bedoeld wordt. In 
het systeem van de heeren West worden in plaats van 
houten vormen, waarin het beton gegoten wordt en 
verharden moet, betonvormen gebruikt. Deze vormen 
worden niet weggenomen nadat de beton verhard i s , 
maar vormen zelf een gedeelte van den muur cn wel 

het uitwendige of buitendeel. De betonvormen bestaan 
uit steenen of platen van tamelijk groote afmetingen en 
zijn in rechthoekige, driehoekige, zeshoekige en in 
allerlei andere vormen verkrijgbaar. De dikte wordt 
geregeld naar den aard van het werk , waar het voor 
bestemd is. Bij ondervinding heeft men geleerd, dat 
dc meest geschikte hoogte voor een rechthoekig vier
kant 31 c .M. en de beste breedte 46 c .M. is en dat 
deze afmetingen goed met de meest voorkomende en 
gebruikelijke maten van verschillende onderdeelen over
eenkomen. De zeshoekige vorm meet tusschen de even
wijdige zijden 31 c . M . Waar de samen voeging der 
stukken niet met de vereischte maten strooken, moe
ten aanvullingsstukken gemaakt en aangebracht wor
den , om het verschil te vereffenen. De vormen, 
waarin de platen gemaakt worden, zijn eenvoudige 
raamwerken, waarvan de voering of de binnenvlakten 
met een dunne laag caoutchouc of eenig ander materi
aal bedekt zijn, waardoor scherpe kanten en profielen 
met de grootste nauwkeurigheid en strakheid gevormd 
worden. Gedurende dc gieting der platen en terwijl 
zij in een verstijvenden staat verkeeren, kunnen, als 
dat noodig is, vormen of andere ornementen van een 
passende lengte aan de wecke oppervlakte vastgedrukt 
en bijgewerkt worden, zoodat alles tot één geheel 
verharden kan. 

Men kan de platen ook wel in ééns met ornement 
of profielwerk gieten , maar het is voordeeliger, voor 
elk stuk afzonderlijke vormen te hebben en gedurende 
het verhardingsproces der platen deze aan elkaar te 
voegen. Kraagsteenen , afwaterend geprofileerde lijsten 
en banden en andere constructieve toepassingen kunnen 
op deze wijze worden aangebracht terwijl de platen 
nog weck zijn. Een dunne opperhuid van marmer of 
eenig ander versieringsmateriaal kan evenzoo aange
hecht worden op de buitenvlakte van de platen, 
zoolang zij nog niet verstijfd zijn; daardoor kan, niet
tegenstaande de gicting reeds volbracht is, de laatste 
hand tot afwerking aan het stuk worden gelegd. 

De fundeeringsmuren behoeft men niet, zooals bij ons 
te lande, met versnijdingen aan te leggen. Eenvou
diger , doelmatiger, gemakkelijker en spoediger is het, 
tien aanleg te maken met vlakke, schuin omhoog ge
richte zijwangen, zoodat de doorsnede een scheef
hoekig trapezium vormt met gelijke hoeken aan de 
basis. Men behoeft dan zelfs geen blokken te maken 
cn die aaneen te voegen, maar kan na het stellen 
van gewone planken, volgens de aan te nemen 
schuinte, over de volle breedte van eiken gevel de fun
deering in eens afgieten en zoo elke fundeering 
afzonderlijk in zeer korten tijd vervaardigen. Spouw-
ruimte is bij de bouw met beton, als niet poreus ma
teriaal, onnoodig. Over het bovenvlak van den fun-
deeringsmuur wordt gewoonlijk een horizontale dekplaat 
gelegd , welke dienen moet om de dikte van de op
gaande muren nauwkeurig aan te geven en om er de 
eerste reeks platen zuiver op te bevestigen en te stel
len. Zulk een plaat wordt dus hoofdzakelijk gebruikt 
ter wille der nauwkeurigheid en zou overigens even
goed gemist kunnen worden. Soms maakt men ook 
wel, in plaats van de dekplaat, de eerste reeks platen 
aan den onderkant wat dikker en bevestigt deze platen, 
door een aanvulling van beton erachter aan te bren
gen. De tweede reeks platen wordt op de eerste reeks 
gesteld met verspringende voegen van een halve plaat 
breedte, terwijl elke reeks aan de andere verbonden 
wordt door een snelbindend cement, dat gegoten wordt 
in gaten, die door de dikte van de staande plaat, en 
dus verticaal, bij de gieting worden uitgespaard. 

Deze gaten worden op verschillende wijze aange
bracht en wel zwaluwstaartvormig, cirkelrond, vierkant 
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of van anderen vorm ; zij loopen, zooals gezegd is, door 
de dikte en bijna te lood over de hoogte der platen, 
terwijl zij in de breedte-richting schuin loopen. Afzon
derlijke platen worden gemaakt voor scheeve uitspron
gen , scheeve hoeken en veranderingen van richting, 
waarbij dan de eene arm en de andere '/i van de 
totale plaatbreedte vormt. Daardoor ontstaat een verband, 
dat bij ons bekend is onder den naam van halfsteens 
verband, doch waarbij de steenen echter van meer 
dan dubbele afmetingen zijn ( 12 X 18 inch — 0.30 5 X 
O.45" M . ) , die, om geen verwarring te doen ont
staan , hier bestempeld worden met den naam platen. 
Bij hoeken ziet men aan één zijde een */t steen in de 
ééne laag en daarboven een '/ 4 steen in een volgende 
laag, terwijl aan de andere zijde in de eerste 
laag een steen en daarboven een V , steen (wij 
zouden zeggen een klezoor en daarboven een drie-
klezoor) te zien zijn. Voor openingen voor deurko
zijnen worden de stijlen en bovendrempels , en voor 
vensteropeningen de onderdorpels, geheel massief ge
maakt en alleen van gaten voorzien om eene verankering 
in de betonvulling te vormen, die als aanvulling daar
achter wordt gebruikt. Op de plaats, waar de platen 
tegen de stijlen der deur- en vensteropeningen moeten 
aansluiten, bevindt zich in die stijlen een groef en 
evenzoo wordt in den zijkant der platen een groef ge
laten , die juist met eerstgenoemde groef overeenstemt 
en daarmede één holte vormt, die als koppeling dienst 
doet, door er de verbindingsspecie in tc gieten of er 
cementmortel in te storten. Zoo worden alle stukken 
en platen op dezelfde wijze aanéén verbonden en dit 
geschiedt, nadat een laag platen in meer of minder 
aantal, al naar de omstandigheden dit vereischen, 
gesteld is. Na genoegzame verharding vormt het 
geheel dan één vaste massa en zijn alle platen stevig 
aangesloten en als het ware verankerd. De aanvulling 
geschiedt echter niet tegelijk vóór en achter (dat is 
tusschen de stukken onderling en de vulling daarachter), 
maar de achtervulling geschiedt eerst nadat de tusschen-
vulling genoegzaam verhard is. Daarbij worden dan 
de trekscheuren dichtgemaakt, die bij de eerste vulling 
door samentrekking der specie bij de verharding ont
staan zijn. Tevens wordt voor het aanbrengen van 
buisleidingen, luchtkanalen, electrische geleidingen, 
gas- en waterleiding, afzonderlijke buisleidingcn of 
andere inrichtingen gezorgd en de noodige openingen, 
uitgespaard voor deuren, vensters enz. Ook wordt 
zorggedragen voor bevestiging van timmerwerken door 
het aanbrengen van houten klossen of er worden 
afzonderlijke platen vervaardigd, waarin spijkers kunnen 
geslagen worden, die daarin vasthouden. 

Ook voor ronde bouwwerken is de betonbouw ge
schikt , bijv. voor koepels of torens, absidale einden 
van kerken, zelfs voor halfbolvormige koepelgewelven 
en halfcirkelgewelven. Waar dit vereischt wordt, kunnen 
baksteen, gehouwen steen en andere steensoorten 
tegelijkertijd met deze platen gebruikt worden. Deze 
wijze van bouwen kan in 't vervolg van tijd baksteen-
bouw en metselwerk in al hun verschillende toepas
singen vervangen en daarvoor in dc plaats treden. Tot-
dusverre is nimmer eenig werk in betonplaten uitgevoerd 
met inbegrip van vorming enz. Wel heeft men ten ruwste 
en zonder ornementwerk beton voor huizenbouw ge
bezigd. F.cnc groote moeilijkheid bij het maken van 
betonmuren was tot heden om te voorkomen, dat de 
platen naar buiten gedreven werden of om het uitzet- ' 
ten van de gietspecie door haar eigen persing te voor
komen. Voorts moeten de platen de drukking van 
den eigenlijken muur, de achtervulling der beton-specie, 
weerstaan. 

Er bestaan verschillende wijzen van bouwen met 

beton; men heeft platen, wier zijden elkaar horizon
taal en verticaal ontmoeten en dus in doorsnede een 
L vormen; voorts platen, die inwendig gesteund of 
geschoord worden; die van buiten tegen een eerst op
getrokken muur werden aangeplakt en door middel 
van raamwerken tegen de muren gesteld en vastgego-
ten werden. 

Bovendien dacht men verschillende hulpmiddelen uit 
om enkele moeilijkheden te vermijden. In de eerste 
plaats gebruikte men tijdelijke touwen of strengen, 
welke de beide muurvlakken, dus hier de beide pla
ten, verbonden cn die, zoodra de tusschenvulling ge
stort en verhard was, werden weggenomen. In de 
tweede plaats gebruikte men blijvende touwen of an
kers, die in den muur vastgegoten en in het vullings
materiaal begraven werden. Men gebruikte van deze 
ankers twee verschillende soorten en wel die, welke 
aangebracht werden zoodra de platen gesteid waren 
en die, welke onder de vervaardiging der platen daar
mede verbonden worden. In de derde plaats maakte 
men kleine liggertjes van hetzelfde materiaal als de pla
ten , om als een dwarsverbinding bij het stellen dienst 
te doen en de beide evenwijdige vlakken te verbinden. 
Somtijds werden die verbindingsstaven op eenvoudige 
manier aan de platen verbonden, somtijds ook op meer 
omslachtiger en zorgzamer wijze, bijv. door zwaluw-
staartverbinding of op andere wijze. A l deze construc
ties zullen spoedig blijken op den duur niet van blij
vend nut tc zijn en zij dienen alleen zoolang totdat 
het beton verhard is en een blijvende verankering tus
schen de twee muurvlakken gevormd wordt. Het is 
duidelijk, dat de grootste moeilijkheid van elke beton
constructie is: a. de aanvullingsbcton tegen te houden; 
b. de platen te verankeren en te bevestigen in de massa, 
die zij zelf vormen en c. den muur een goed uiterlijk 
te geven. Zijn deze moeilijkheden overwonnen, dan 
behoeft men geen zorg te dragen voor eenige veran
kering hoegenaamd. In het systeem van West, waar 
de platen rij aan rij verbonden zijn , wordt elk soort 
van anker geheel overbodig gemaakt en dit kan veilig 
achterwege gelaten worden, uitgezonderd in de eerste 
laag. De hooger gelegen lagen rusten geheel op de 
ondergelegen, cn wanneer die onwrikbaar en stevig 
zijn gesteld, verhard cn daarna aangevuld, kan het 
werk geregeld en zonder bijzondere verankeringen voort
gezet worden. 

E r bestaat echter een aanmerkelijk verschil tusschen 
de vroeger gevolgde systemen en dat van West, want 
de ondervinding heeft duidelijk aangetoond, dat alle 
platen , die den bouw vormen , meestal kunnen gesteld 
worden vóórdat de vullingspecie tusschen die platen 
wordt aangebracht, hetgeen bij geen ander geval mo
gelijk is. Bij vergelijking met eenig ander systeem 
van betonbouw munt dit systeem uit doordat: 

r'. De last, kosten en schaden van houten vor
men wordt vermeden. 

2C. Dc binnen- cn de buitenzijde van het werk af
gewerkt wordt nadat de platen gesteld zijn, waardoor 
liet afwerken van bersten en scheuren niet meer behoeft 
te geschieden. 

3". Dat tie moeilijkheden vervallen, die men ont
moet bij het vormen van ornementwerk aan de buiten
zijde, volgens tie gewone Stukadoorswijze. Daarbij ver
schaft deze methode gelegenheid voor een uiterlijk 
aanzien in de gebruikelijke kleuren en geeft tevens de 
gelegenheid ander materiaal, b.v. marmer, toe te passen. 
Ook geeft het beter en solicder werk bij minder kos
ten , althans bij werken van eenigen omvang. 

Voor zeeweringen zullen vooral de hexagonale pla
ten uitstekend voldoen en deze worden dan van veel 
grooter dikte gemaakt dan voor gewone muren. Men 
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moet daarbij dc voegvlakken naar verhouding veel 
breeder maken. Bij het gebruik van zulke hexagonale 
platen zal men verwonderd zijn over den grooten spoed, 
waarmede het werk vordert. 

Losse steigers kunnen voor dit systeem niet geheel 
gemist worden, maar de heer Frank West heeft een 
speciaal werktuig uitgedacht, dat zeer veel aanbeveling 
verdient , daar het niet alléén als steiger dienst doet, 
maar tevens ingericht is als stelling, waarmede men 1 
zoowel de platen als de vloeibare specie en beton kan 
ophijschen. De betonstorting tot vulling achter de 
platen geschiedt daarmede met groot gemak, de stel
ling is geheel onafhankelijk van het gebouw en kan 
gebruikt worden overal, waar een licht spoor- of 
trambaantje, zooals aannemers gebruiken , gelegd kan 
worden. 

V A R I A . 
Vloeibare brandstof voor stoommachines. In Amerika 

heeft men voor eenigen tijd belangrijke proeven geno
men met petroleum als brandstof op stoombooten van 
groot kaliber. Thans kan men met met eenige meerdere 
zekerheid over de resultaten oordeelen en daaruit blijkt, 
dat op eene boot in vijf maanden tijds 7000 dollars 
aan stookkosten bespaard is door het gebruik van pe
troleum als brandstof. Behalve een besparing van 44 
percent aan brandstof zuinigdc men vier stokers uit, 
hetgeen een voordeel van 240 dollars per maand geeft. 
Op eene andere boot — de „Solano" — kon men 
niet zooveel (slechts 17 percent) besparen. De reden 
hiervan ligt in de kortere reizen , waarbij meer brand
stof onnut verloren gaat. 

De olie kost 1.70 dollar per 40 gallons, dus om
streeks ƒ 0 . 1 0 per gallon. Bij ondervinding is gebleken, 
dat 100 gallons olie ongeveer gelijkstaan met een ton 
kolen; deze kost omstreeks 7 dollars, dus bijna het 
dubbele van de olie , en daarom is men bij een der 
Oakland-veerbooten ertoe overgegaan deze voor vloei
bare brandstof in te richten. De olie wordt door een 
straal stoom onder den ketel gespoten ; de aanvoer der 
olie heeft uit verschillende bakken plaats, die op hunne 
beurt weer gevuld worden uit een op de werf geplaatsten 
hoofdbak. Een groot voordeel is, dat geen rook, roet 
of asch ontstaat. 

Behalve de groote bezuiniging door goedkooper 
brandstof, denkt men op de boot nog 16 stokers te 
kunnen uitwinnen. De kosten van inrichting zijn gering 
en zullen weldra ertoe leiden ook de overige vcer-
booten voor dit systeem in te richten. Vroeger werd 
de steenkool voor deze stoombooten ingevoerd en de 
stookkosten waren dus hoog. De concurrentie met 
andere landen zal dus door het gebruik van petroleum 
met meer zekerheid volgehouden kunnen worden, 
vooral daar de petroleum-productie in Californië sedert 
vijfjaren belangrijk is toegenomen. In 1879 bedroeg 
die 19,858 vaten en in 1884 was dat bedrag reeds tot 
ver over de 100,000 gestegen, waardoor Californië de 
derde rang onder de petroleum leverende landen 
inneemt. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S-GRAVENHAGE. Aan den hoofdingenieur J. van der Toorn, 

door de Zuiderzee-maatschappij tot hoofd van het technisch 
onderzoek benoemd, is bij Koninklijk besluit van 26 September 
j . l . , No. 28, onbepaald verlof verleend. 

Volgens de N. K. C. heeft genoemde ingenieur een aanzoek 
ontvangen van de Japansche Regeering om zich aldaar aan 
het hoofd van den Waterstaat te stellen. De heer Van der 
Toorn heeft daarvoor echter bedankt. 

— Met 10 November e. k. zal door de Kumeensche Regeering 
worden uitbesteed de bouw van iS forten, rondom Bucharest, 
met even zoovele tusschenliggende batterijen, een en ander 

omvattende belangrijke aarde-, metsel-, timmer- en beton
werken, zullende de bijbehoorende pantserkoepels cn verdere 
staal- en ijzerwerken geen deel der aanbesteding uitmaken. 

De kosten van bet geheele werk zijn geraamd op 50 tot 54 
millioen francs; het werk zal worden aanbesteed in 4 perceelen, 
van evenredig belang: de termijn van levering zal 4 jaar zijn, 
terwijl door de aannemers een borgtocht zal moeten worden 
gesteld, 5 pet. der te leveren waarde bedragende. 

Daar vermoedelijk slechts aanbiedingen van buitenlandschc 
firma's te wachten zijn, wenschen wij jangs dezen weg de aan
dacht ook onzer Hollandsche aannemers op de zaak te ves
tigen. 

Ook voor Hollandsche kapitalisten zou de gelegenheid be
staan zich, door tusschenkomst van een sedert verscheidene 
achtereenvolgende jaren in Rumeniê gevestigd Nederlander 
van goeden naam. meteen bekwaam en vertrouwd Kumcensch 
deskundige in verbinding te stellen, tot het deelnemen in de 
uitvoering der voormelde werken. 

De luitenant-kolonel-ingenieur A. I. Voorduin, te 's-Graven
hage, is bereid belangstellenden naam en adres der bedoelde 
personen mede te deelen. 

A M S T E R D A M . Naar wij vernemen is den beeldhouwer 
Bart van Hove het maken der beeldgroepen voor den 
gevel van den Stadsschouwburg opgedragen. Aan
vankelijk schijnt het plan bestaan te hebben , voor dit 
beeldhouwwerk een wedstrijd te openen; waarom aan 
dit voornemen , dat aan de Nederlandsche beeldhouwers 
een welkome gelegenheid gegeven zou hebben hunne 
krachten te meten, geen gevolg is gegeven, is ons 
niet bekend. 

A M S T E R D A M . De Voorzorgskas (caisse de pre'voyance), door 
de Vereeniging van Letterkundigen gewild, is thans in beheer 
genomen. 

Volgens dc statuten moet haar Bestuur bestaan uit vijfieeX-
hebbers, te Amsterdam woonachtig. 

Totdusverre slaagde men niet in het vormen van het Bestuur, 
aan welks samenstelling zulk een beperkende voorwaarde, wat 
de woonplaats betreft. was toegevoegd. 

Men begreep echter dat, om eenmaal en misschien weldra, 
zoodanig in Amsterdam gevestigd Bestuur te zien optreden, 
een begin van uitvoering noodzakelijk was, waarom de Veree
niging van Letterkundigen het geraden achtte eene Commissie 
van voorbereiding te benoemen, bestaande uit de heeren: 
H . J. Schimmel, A . W. van Megen. Mr. Gerard W. Schimmel, 
H . Th . Boelen en S. J. Bouberg Wilson, benevens I'rof. Dr. 
I'. van Geer, te Leiden, als technisch adviseur. 

De Voorzorgskas heeft uitsluitend ten doel, de schrijvers en 
dichters in de gelegenheid te stellen, zich een pensioen te 
verwerven op den ouden dag en hen hetzelfde voorrecht te 
doen genieten, dat ook iederen beoefenaar der Zusterkunsten 
door de te hunnen bate opgerichte Vereenigingen wordt ver
zekerd. 

Door een vaste jaarlijksche bijdrage, door het afzonderen 
van een deel der uit litterairen arbeid verkregen inkomsten, 
door schenkingen, te verzamelen in een reservefonds van ver
mogende letterkundigen. — en dat aantal is niet gjring! — 
door een geheel kosteloos beheer, kunnen binnen weinige jaren 
aanzienlijke bedragen verkregen en bijeengevoegd worden, 
waardoor in de toekomst het wel wat vernederend schouwspel 
kan worden vermeden, dat, om een onbezorgden ouderdom te 
verschaffen zelfs aan wie in de Letteren tot de Prinsen van 
den bloede gerekend mogen worden. de algemeene liefdadigheid 
moet worden ingeroepen. 

Daarom, letterkundigen en dichters, bemiddelden en onbe-
middelden, die van de vruchten van hun geest moeten leven, 
treedt toe tot de Voorzorgskas cn steunt het pogen van de 
Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen. 

Wie nadere inlichtingen begeert of als donateur of als deel
nemer wenscht toe tc treden. gelieve zich te wenden tot den 
heer A . W. Van Megen, Vondelstraat 78 te Amsterdam, Se
cretaris der Commissie. 

U T R E C H T . Door B. en W. is aan den Raad voorgesteld den 
heer J. R. H . de Jong concessie te verleenen voor den aanleg 
en de exploitatie van eenige tramlijnen door de stad. 

BERGEN-OP-ZOOM. De stalen wegbrug over den Staats
spoorweg nabij deze Gemeente zal ook door den thans in aan
leg zijnden Stoomtramweg Bergen-op-Zoom—Antwerpen worden 
gebruikt. Zij moet daartoe belangrijk versterkt worden. Alle 
dwarsdragers worden met dubbele flensplaten voorzien; het 
kruisverband wordt geheel vernieuwd, terwijl onder de hoofd-
wanden twee kolommen zullen geplaatst worden, bestaande 
uit drie scharnierende stukken, volgens een in ons land nog 
niet uitgevoerde samenstelling. Het werk staat onder de 
leiding van den ingenieur Van Hoorn, die het plan daarvoor 
heeft ontworpen. Tot het verrichten van deze werkzaamheden 
behoeft het verkeer over de brug slechts drie weken gestremd 
te worden. 
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'S-HAGE. De Academie van Beeldende 
Kunsten vierde beden het 25-jarig feest van 
haren directeur, den heer J. I'h. Koelman. 

De Raad van Bestuur der Academie, 
bare leeraren, tal van leerlingen en oud-
leerlingen, zoowel vrouwelijke als manne
lijke, waren aanwezig om den vaardigen 
Koelman te begroeten. 

De Voorzitter van den Raad van Be
stuur, Dr. L. R Beijnen, wenschte den 
jubilaris met dezen heugelijken dag geluk 
en overhandigde hem, in navolging van 
de Grieken, een lauwer, bestaande in een 
massief zilveren krans van eikenblaren. 
Namens het leeraarspersoneel sprak de 
heer Schmidt Crans en schonk een levens
groot portret in olieverf, dat den heer 
Koelman, in zittende houding, te aan
schouwen geeft. Ook de leerlingen en 
oud-leerlingen lieten zich niet onbetuigd 
en een oud-leerling bracht als feestgave 
de beeltenis van wijlen den onder-directeur, 
den heer Vogel. 

B E N O E M I N G E N . 
— Bij Koninklijk besluit van 3 0 Sep

tember 1K86 n". 19 zijn, met ingang van 
I November 1 8 8 6 , benoemd tot adjunct-
ijker der maten en gewichten I. G. Berck 
cn J. M. Mandors. 

A A N B E S T E D I N G . 
D. GEII8BEEK MOLENAAR, Architect, 

zal namens zijn Principaal op Maandag It 
October, des voormiddag* ten half twaalf 
ure, in het koffiehuis »DE H A R M O N U " , van 
den heer SIEP, te Arnhem. 

publiek aanbesteden: 
H e t ve rbouwen der perceelen 

N " . 61 en N " . 62 i n de K o n i n g 
straat , aldaar. 

Bestekken zijn ad f 0.50 verkrijgbaar bij 
den Architect en bij «De Arnbemsche Druk
kers- en Uitgevers .Maatschappij". Zwanen-
straat, 24. 

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

AANBESTEDING. 
Aanbes ted ing v a n het bouwen 

van een B A D H U I S op het e i land 
S C H I E R M O N N I K O O G op Donderdag 
den 14 October, des namiddags te één 
uur in het Café PRINS te Groningen. 

Bestekken en Teekeningen zijn van af 
Woensdag (i October op franco aanvrage te 
verkrijgen bjj de Boekverkoopei's SCHOL-
TENS & ZONEN te Gioningen. voor de aan
nemers a 3 gulden en voor particulieren zon
der bestekken a 3.50 gulden. 

Aanwijs in loco. Zaturdag !i October, des 
namiddags ongeveer 2 uur. 

Inlichtingen worden verstrekt ten mijnen 
Kantore des morgens tusschen 10 en 11 uur 
en 's namiddags tusschen I en 2 uur. 

J. P. H A Z E U , 
Architect, Groningen. 

A a n b e s t e d i n g , 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Vrijdag 8 October 
1886, 's voormiddags 11 ' , uur, in bet open
baar ten tiemeeutehuize aanbesteden: 

D e l eve r ing v a n B R A N D S T O F 
F E N (Steenkolen en G r u i s ) , i n 
twee perceelen. 

Aanwijzing eiken werkdag de besteding 
voorafgaande, 's voormiddags van 9—12ure 
bureau Gemeentewerken, alwaar tevens de; 
monsters zijn gedeponeerd; bestek met geze
geld insehrijvingsljiljet tegen betaling van 
ƒ 0.50 ter Secretarie verkrijgbaar. 

L a n d g o e d H U L S E N . 
De Notaris W. C. BöHTLINOK te Nij

megen, zal op Maandagen 4 en 18 October 1886, 
telkens 's middags ten 12 ure. in het Café-
Restaurant van den lieer HUPPEN aan liet 
Valkhof aldaar, ve i l en en Z O N D E R B E 
R A A D verkoopen: 

H e t onder N i jmegen , aan den 
grooten weg naar G r a v o , gele
gen A d e l l i j k H u i s en rentege-
vende , w i ld r i j ke L A N D G O E D 
H U L S E N , groot 149 Hectaren. 

De veiling geschiedt in 15 Kavels. Onder-
massa's en Generale Massa. 

De goederen zijn te bezichtigen eiken 
Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van 10tot 
3 uur, mits daartoe zich aanmeldende bij 
den Boschbaas op Hulsen. 

Veilingsboekjes met plans zijn a 20 Cents 
te bekomen teil Kantore van den Notaris W. 
C. BöHTLINOK te N%jmegen. 

~ D Ë Ö N T & Cie. 
Motlertlam. 

P A R K E T V L O E R E N en W A N D T E G E L S : 
V I L L E R O Y & B O C H , 

BOCH FRERES 
MENTON ROLLINS & Cie. 

Trottoir-IJzersteen en Cementtegels. 
Groote voorraden. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al ot 
niet tropische producten: 

Knll Ie MI Expai» i'iiili' Steenovenknppen, 
GEBOUWEN 111 Scherphoek n u«andere l«iun»ij«ii, 

• • M in ijzer »i ijzer mei hout •! steen. 
VAN DER LINDEN & C".. te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar . 

«Hlvul l iseeri l ig •>•> l.cmn. 

Provinciale Waterstaat 
VAN 

FRIESLAND. 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag, den 12 l l n October 1886, des na

middags ten een ure, zal inliet gebouw van 
het Provinciaal Bestuur te Leeuwarden, over
eenkomstig S fj 484 en 436 der A. V . , bjj 
enke'e inschrijving worden aanbesteed : 

Het u i tvoeren van de S L U I S - en 
D I J K S W E R K E N te Lemmer . 

R a m i n g / 430875. 
Het bestek ligt ter lezing in voornoemd 

gebouw. 
Gegadigden worden geweien op de bepa

ling, vervat in § S2, 3* alinea van het be
stek, dat als minste inschrijver diegene wordt 
beschouwd, van wien de som der inschrijving 
voor dit werk en voor het tegelijkertijd door 
het Rijk aan te besteden werk het kleinst is. 

Met' wijziging van § 435 der A. V. wordt 
de inschrijving op den dag der besteding te 
\2 ure gesloten. 

Na dien tijd worden dus geen inschrjjvings-
biljetten meer aangenomen. 

Gezegelde formulieren voor insehrijvingsbil-
jetten zijn tegen betaling van 25 cent en be
stekken met teekeningen tegen betaling van 

ƒ 4.50 op het bureau van den Prov. Hoofd
ingenieur verkrijgbaar. 

De noodige aanwjjzing wordt gedaan op 
Donderdag den 7*™ October , des mid
dags ten 12 ure te Lemmer. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te beko
men bij den Hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat te Leeuwarden. 

Leeuwarden, September I N M i . 

De Commissaris des Konings in de 
Provincie Friesland, 

VAN H A B L N X M A THOE SL00TEN. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen , Bouwmate r i a l en enz. 
B E K R O O N D met Gouden. Zilveren on Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IN". 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

Skizzen-Buch, 
Eino Sammlung voor Landhiiusern. Villen, 

tandbenen Gebauden, Gartenh&nsern, Gar-
tenverzieruiigen, stadtischen Wohngebi'iudeii 
Oekorationen innerer Kiiunie, Gittern, Er-
kern, Balkons, Blunienfenstern, Bronnen, 
Springbronnen, Hofgebiiudenund Eintussungs-
mauern, Candelabern, Grabnionumeiiten und 
anderen kleinen Baulichkeiten, welche zur 
Verschönerung baulicher Anlagen dienen und 
bi Berlin, Potsdam und anderen Orten aus-
geführt sind. 

MIT DETAILS. 
Gr. 4. In Heften von 0 Blatl M reichem 

l'arhemiruck, Slich und Lithographic Prjjs 
ƒ2.00 per Heft. De voorhanden voorraad 
wordt tegen /1.30 per Heft opgeruimd, door 

SEYFFARDT'S BOEKHANDEL. 
te Amsterdam, Damrak '.17 

Inhoudsopgave gratis. 

BECKER & III IHHMill. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK VAN 

W A T E R P A S -
H O E K M E E T -

'&X en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmail leerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 
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GOUDEN 
Staats-Medaille. 

Medaille 
Breslau 

1869. 

Gouden 
Medaille, 

hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

De Portlaiid-Ccmeiitmbrick van 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
tc Ainöiieburg bij Biebiïch a/d. Dijn 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naar 
den eisch der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, 

met garantie voor tie grootste vastheid en 
deugdeljjkheid. 

Productie-vermogen der fabriek: 100,000 vaten por jaar. 
Magazijnhouders in de voornaamste steden. 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 

1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 

a/M. 1879. 

Diploma A: 
Eersteprijs 

voor uit
muntend 

fabrikaat. 
Kassei 
1870. 

PHOTOLlTIIOftRAPII IE, PH0T0ZINC0GBAPB1E 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor l'holallthogi npliie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'hoiozlnca-
grnphlu voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Ktérèotype-iiirlrlttiiiK voor HII. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op ƒ;•<««> aanvrage gratis toegezonden. 

Gk J . T H I E M E . 

H . & J . S U Y V E R , 
FABRIKANTEN' V A N 

NEUCHATEL A S P H A L T E COMPANY L I D , LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

F A B R I E K rHAOE MARK. NATUURL ASPHALT 

A M S T E R D A M VAL DE TRAVERS 
B e l t w e g N». 3. H l HJH | P » ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zicb 
te adresseeren'aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 'i, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G . KNOOPS C.OZN . . Beekstraat F. 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

Bekroond: 
Dusseldorp 1880 

Weenen 1880. 

Bekroond I 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOHANN ODOKICO, Frankfort a/M. 
FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: Amsterdam, Weenen, Londen, (Boston. 
O p g - e r i c l t t 1 !•*:$<>. 

Eenig vertegenwoordiger voor Neder/and 

FEED. ENGERS. Amsterdam, Utreclitsclie Straat 14. 

M I I I I M M M A N E 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 
Theod. Ferd. Bierhorst. Haarlem. 

Representant der Deutsche/! Asphalt Actiën-
Gesellschaft der /.immer- en 1'ortcohlee groenen, 

levert: 
Ondoordringbare, waterdichte 

A S P H A L T V L O E R E N 
voor T R O T T O I R S , 

S k ; i t i n < v - K i n k s , 
Kolf- en Kegelbanen, 

Magazijnen, Gangen, Kelders, enz. 

P A R Q U E T S - H Y D R O F U G E S 
systeem D A M M A N & CASSARD. 

MASSIF en TAPIJT-PABMJET 
van af S frcs. per M*. 

HOUTASPHALTVLOEREN 
voor Bruggen, 

zeer geschikt om oude bruggen opnieuw te 
dekken en te versterken. 

Hout-Asphaltbalken 
VOOR 

zolderconstructie. 
HOUTCEMENTDAKEN 

volgens het beste systeem. 
V L O E R E N , B A L K E N en D A K E N 

worden kant en klaar gelegd en geleverd. 

I t a l i a a n s c h e 

Marmer-Mozaïkvloeren, 
welke door mij in ons land ingevoerd zjjn, 
worden in alle mogeljjke kleuren gemaakt 

Zjj zjjn vooral aan te bevelen voor: 
Veranda's, Entrees, Vestibules, 

Keukens, Magazijnen, Gangen, enz. 
Om deze vloeren te vervaardigen, heb ik 

zelf bekwame I t a ü a a n s c h e werklie
den geëngageerd en kan tot concurreerende 

prjjzen leveren, tevens ook: 

CEMENT BETON en CEMENTVLDEREN. 
Granito voor Wandbekleedingen, 

Stuk- en Kunstmarmer. 
Stift- en G l a s m o z a ï e k . 

Gedrukt bij 6. W. vau der Wiel & C»., te Arnhem-

< 

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

I". De 868ste vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 13 October a. s., des avonds te 8 uren, in 
het American hotel, alhier. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Bijdrage van den heer J . A . van der Sluys Veer; 
c. Kunstbeschouwing, te geven door den heer A . 

Salm G.Bz. 
Namens het Bestuur: 

de iste-Secretaris, 
Th. G . Strengers. 

(A. et A . ) IETS O V E R D E I N R I C H T I N G 
V A N M U S E A . 

DOOR A . W . W E I S S M A N . 

Zooals de naam reeds aanduidt, ontstonden de eerste 
musea, of gebouwen aan den dienst der Muzen ge
wijd , in de klassieke oudheid. Waren het aanvanke
lijk slechts betrekkelijk kleine bouwwerken, waar 
kunstschatten onder het opzicht der priesters bewaard 
werden, Alexander de Groote en zijn opvolgers sticht
ten groote musea te Alexandrië, Antiochië, enz. In 
de wereldstad Rome deden vele kunstlievende keizers 
gebouwen verrijzen, die, behalve voor andere doelein
den, ook gedeeltelijk voor het bewaren van kunst
schatten gebruikt werden. De thermen dienden tevens 
tot het tentoonstellen der meesterstukken van antieke 
kunst. 

Toen de Romeinsche beschaving in Europa plaats 
had gemaakt voor de ruwe zeden der Germaansche 
volksstammen, was het met den kunstzin gedaan. De 
prachtigste kunstwerken werden in naam van het 
Christendom vernield, en niemand dacht eraan de 
weinige overblijvende meesterstukken te verzamelen en 
voor verval te behoeden. 

Eerst toen de Renaissance haar intocht in Europa 
hield, trachtte men het vroeger verzuimde weder goed 
te maken. De bodem van Rome en van andere 
plaatsen, in de oudheid vermaard, werd zorgvuldig 
doorzocht, en de talrijke beeldwerken, die, hoe ver
minkt zij ook waren, toch de bewondering van alle 
kunstminnaars opwekten, vonden in het Vaticaan en 
in de paleizen der Medici een waardig verblijf. 

Ook verzamelingen van schilderijen werden sedert 
de zestiende eeuw, vooral door vorsten, aangelegd. 
Tot den aanvang van deze eeuw werden echter geene 
afzonderlijke gebouwen voor deze collecties ingericht 
maar van bestaande bouwwerken gebruikgemaakt. 
Zoo werd in 1746, te Dresden, de reeds vroeger aan
gelegde verzameling in het voormalig Jiidenhof over
gebracht, in 1753 het Britsch Museum in het Mon-
tague-house gevestigd, in 1793 de collectie van het 
Louvre aangelegd. 

Ook hiertelande werd reeds in de vorige eeuw 
een bescheiden poging tot het aanleggen van een kunst
verzameling gedaan , door het aanleggen van een konst-
kamer op het Raadhuis te Amsterdam. Koning L o -
dewijk-Napolcon grondvestte in den aanvang dezer eeuw 
ons tegenwoordig Rijksmuseum. 

Eerst in het begin dezer eeuw werden gebouwen, 
meer bepaaldelijk bestemd tot het opnemen van kunst
verzamelingen , gesticht. Klenze bouwde voor Lode-
wijk I van Beieren van 1816—1830 de Glyptotheek, 
van 1826—1836 de oude Pinakotheek, beide t eMün-
chen. Ook deed hij het gebouw van de Ermitage 
te St.-Petersburg verrijzen. Schinkel was de ontwer
per van het Oude Museum tc Berlijn, dat van 1824— 
1828 verrees. Ook in Engeland werd korten tijd later 
de National-Gaiety gebouwd. 

Van latere dagteekening zijn de nieuwe Pinakotheek 
te München, de musea te Dresden, Stockholm, Keu
len , Hamburg, Hanover, Weimar , Schwerin, Kassei, 
Dusseldorf, Amsterdam, Madrid, Grenoble, enz. 

Wij wenschen, na deze korte geschiedenis der musea, 
eenige van de vereischten te bespreken, waaraan zij 
moeten voldoen. 

Wanneer het slechts eenigszins mogelijk is, zal men 
een museum steeds op een geheel vrij terrein plaatsen, 
niet slechts ter vermijding van brandgevaar, maar 
vooral, om de zalen behoorlijk te kunnen verlichten. 

Omtrent den grondvorm, aan het plan te geven, 
kunnen geen algemeene regelen opgesteld worden, 
daar de vorm van het terrein steeds den doorslag zal 
geven. Ook omtrent het uitwendig aanzien kan slechts 
dit opgemerkt worden, dat de meeste musea in klas
sieke vormen gebouwd zijn en dat ook de sculpturale 
versiering meest aan de antieken ontleend is. Aan 
enkele pogingen om ook middeleeuwsche vormen bij 
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het bouwen van musea te gebruiken, heeft het echter 
niet ontbroken. Behalve dc bezwaren, uit een esthetisch 
oogpunt tegen het aanwenden van middeleeuwsche 
vormen geldend gemaakt, is er ook op gewezen, dat 
het aanbrengen van torens en andere verhevenheden, 
bij den middeleeuwschen bouwtrant schier onvermij
delijk, ccn minder gunstigen invloed op de verlichting 
der zalen uitoefent. 

Wenschelijk is het, dat de vestibule en het trappor
taal zoo monumentaal mogelijk behandeld worden, 
opdat de bezoekers op waardige wijze tot het hen 
wachtend kunstgenot worden voorbereid. Zalen van 
verschillende afmeting, benevens kleinere kabinetten 
zijn noodzakelijk, opdat alle schilderijen of beeldwerken 
zoo veel mogelijk een voor hen passende omgeving 
kunnen verkrijgen. 

Meer dan twee verdiepingen in een museum aan te 
brengen is niet raadzaam, eensdeels om de bezwaren, 
die aan een behoorlijke verlichting verbonden zijn, 
anderdeels omdat de ondervinding leert, dat zalen op 
een derde verdieping slechts schaars bezocht worden. 

Zijn er binnenplaatsen aanwezig, dan kan het zijn 
nut hebben, deze met glas te overdekken; deze over
dekking moet echter zoo geschieden, dat daardoor dc 
verlichting der tentoonstellingszalen niet geschaad wordt. 
Verschillende dienstlokalen, bergplaatsen, bureau's, enz. 
moeten in het gebouw plaats kunnen vinden. Wonin
gen van beambten moet men echter liever in de na
bijheid van het gebouw, dan in het gebouw zelf 
projecteeren, om zooveel doenlijk brandgevaar te ver
mijden. 

Een zaak van het hoogste belang is de wijze, waarop 
het gebouw des winters verwarmd wordt. Verwarming 
kan niet gemist worden , eensdeels om in den winter 
den bezoekers niet af te schrikken, anderdeels omdat 
een gelijkmatige warmte voor de tentoongestelde voor
werpen nuttig is. Een warmtegraad van 55 a 60'1 Fahren
heit verdient de meeste aanbeveling. De eerste musea 
werden steeds door heete lucht verwarmd; later zag 
men echter in , dat bij een dergelijke verwarmingsmethode 
het daarbij onvermijdelijke stof de tentoongestelde voor
werpen op den langen duur schade doet, en verkoos men 
warmwater- of stoomverwarming. Niettegenstaande deze 
ervaringen heeft men echter ons Rijksmuseum toch 
van een hceteluchtvcrwarming voorzien. 

Vooral droge warmte werkt op den duur schadelijk, 
in het bijzonder op schilderijen. Niet alleen dat de 
paneelen trekken gaan, maar de verf krijgt barstjes 
en bladdert af. 

Hoewel men, bij het aanleggen van een doeltreffend 
verwarmingssysteem, in een geheel vrijstaand gebouw 
betrekkelijk weinig brandgevaar te vreezen zal hebben, 
moet natuurlijk het gebouw toch geheel brandvrij ge
construeerd worden. Graniet en kalksteen hebben , naar 
de ondervinding leert, niet de zekerheid opgeleverd, 
die men daarvan verwachtte; baksteen daarentegen heeft 
steeds uitmuntend voldaan. Waar ijzer gebruikt wordt, 
vooral in verbinding met steen, dient de constructie zoo 
ingericht te worden, dat het ijzer zoo min mogelijk door 
de temperatuursverhooging bij brand kan uitzetten, 
wat dikwijls zeer schadelijke gevolgen heeft. Kan men 
het gebouw door brandmuren met brandvrije sluiting 
in verschillende deelen scheiden, dan is dit natuurlijk 
zeer gewenscht. 

De wijze van verlichting der tentoonstellingszalen is 
een zaak van het hoogste belang. Het wordt tegen
woordig meer en meer ingezien, dat bovenlicht, hoe 
goed dit bij sommige schilderijen voldoet, toch niet 
overal moet toegepast worden, daar er veel schilde
rijen , vooral van de XVlle-eeuwsche Nederlandsche 
meesters zijn, die bij staand licht beter voldoen. Ook 

beeldhouwwerken worden door zijlicht beter verlicht dan 
door bovenlicht. 

Prof. E . Magnus heeft verschillende regelen vastge
steld , die bij het verlichten van schilderijzalen in acht 
genomen moeten worden om een bevredigend effect 
te verkrijgen. Volgens hem moet de breedte van het 
bovenlicht '/n van de breedte der zaal bedragen. De 
hoogte moet tot de breedte der zaal zich verhouden 
als 5 tot 7. Deze cijfers zijn door Magnus na her
haalde proefnemingen bepaald; maakt men het boven
licht breeder, dan komt er wel meer, doch tevens ook 
diffuser licht, terwijl ook de vloer dan op hinderlijke 
wijze reflecteert. Er moet vooral zorggedragen wor
den, dat het zcnithlicht, d. i. het licht loodrecht bo
ven den beschouwer, bedekt blijft. 

Allerlei middelen zijn hiervoor uitgedacht. Het een
voudigst is natuurlijk, de lantaren zoo in te richten, 
dat hij aan twee zijden staand licht, en van boven een 
ondoorschijnend gedeelte heeft. Is deze constructie om 
een of andere reden niet gevolgd, dan kan soms het 
ophangen van een velum verbetering aanbrengen. Een 
dergelijk velum is echter in de zaal zelf van geen ge
lukkig effect, en is ook, wegens het zich daarop ver
zamelende stof, op den duur voor de schilderijen na-
deelig. In een der zalen van de Nieuwe Pinakotheek 
te München en ook in een der zalen van de Kational-
Galery is, in plaats van een velum , een afdak, op zui
len rustende, aangebracht. Behalve het bezwaar, dat 
ccn dergelijk afdak wegens het zich daarop verzame
lende stof heeft, zijn ook hier de zuilen hinderlijk bij 
het beschouwen der schilderijen op eenigen afstand. 
In het Rijks-museum te Amsterdam worden thans proe
ven met een velum in dc zoogenaamde Rembrandtzaal 
genomen, die echter totdusverre tot geen bevredigend 
resultaat geleid hebben. 

Van groot belang is het, dat de vloer der schilde
rijzalen zoo min mogelijk reflecteert. Een donkere 
parketvloer verdient daarom de meeste aanbeveling. 
Tapijten zijn minder aanbevelenswaardig, wegens de 
groote slijtage en het stof, dat zij veroorzaken. Mo
zaïekvloeren voldoen in den regel niet, daar de mar
mersoorten , waaruit zij samengesteld zijn, te licht van 
tint zijn en — vooral wanneer zij niet zeer dikwijls geolied 
worden, wat in de practijk groote bezwaren met zich 
brengt — het licht te sterk reflecteeren. 

De decoratieve behandeling van het trapportaal cn van 
de entréezaal kan zeer rijk zijn. Het aanbrengen van 
veel ornement in de eigenlijke tentoonstellingszalen is 
daarentegen af te keuren , daar dit de aandacht te veel 
van de eigenlijke kunstwerken afleidt. 

Zuilen, beelden en dergelijken moet men vooral in 
museumzalen vermijden. Een fries, in stille tinten 
behandeld , is voor de versiering van een museumzaal 
alleszins voldoende. Welke kleur aan de wanden ge
geven dient te worden, hangt af van de schilderijen 
of andere kunstwerken, die daartegen geplaatst worden. 
Vooral bij schilderijen is het van het hoogste belang, 
dat de omgeving aan de kleuren geen schade doe. 
Dof rood, bruin, soms ook dof groen worden meestal 
verkozen. 

Het aanbrengen van draperieën in een museum is 
niet aanbevelenswaardig; zij verhoogen niet slechts 
het brandgevaar, doch geven tot stofophooping aan
leiding , die op den duur nadeelig voor de kunstwerken 
zal blijken. Gordijnen, tot wering der zonnestralen 
bij bovenlicht of tot tempering van het staand licht, 
zijn natuurlijk onvermijdelijk; ook hier dient echter 
tegen stofophooping zorgvuldig gewaakt te worden. 

(Wordt vervolgd) 
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(A. et A.) INGEZONDEN. 
Aan het bureau van Redactie van j 

Architectura ct Amicitia. 

Bij deze neem ik de vrijheid den verslaggever der 
jongstgehouden vergadering des Genootschaps op eene | 
kleine onjuistheid te wijzen. Hij laat mij in Dc Op- | 
merker van j.l. Zaterdag vertellen , dat de eerste spoor- I 
weg werd aangelegd in 1812; dit was niet zoo, het | 
gebeurde pas in 1829. Wel heb ik gezegd, dat in 
het eerstgenoemde jaar de eerste locomotief door 
Stephenson in de wereld werd gebracht voor het ver
voer van kolenwagens, doch zeventien jaar moest er 
nog verloopen, voordat dit werktuig voor het eerst 
gebruikt werd voor het vervoer van personen en goederen. 

Beleefd verzoek ik u deze rectificatie in uw eerst
volgend nummer te willen opnemen. 

Achtend, 
UW du: Dienaar, 

J. A. v D. SLUIJS V E E R . 

D E DRIEJAARLIJKSCHE TENTOONSTELLING 
T E A M S T E R D A M . 

II. 
Beginnen wij onze besprekingen met de portretschil

derijen. 
Plet portret van den bekenden graveur L. Löwcn-

stam, door Alma Tadema , trekt, en terecht, de meeste 
aandacht. Over de gelijkenis kan men slechts oordce
len indien men het origineel persoonlijk kent; hoewel 
wij dit voorrecht missen, gelooven wij, dat er op de 
gelijkenis weinig valt af te dingen. Wat echter in dit 
portret bijzonder treft is de mooie factuur, en zelfs zij, 
die meenen dat de achtergrond , gevormd door eene 
compleete verzameling van graveursgereedschappen, 
niet stil genoeg is, zullen toch de wijze van schilde
ren van de koperplaat, het vloeiraam, het glas, enz. 
moeten bewonderen. Jammer is het o. i . , dat deze 
schilderij in een zoo vreemde omlijsting gevat is. 

Geeft ons Tadema in zijn portret het werk van een 
gerijpt talent te zien, de groote portretgroep, door 
den Antwerpschen kunstenaar H . Luyten, waar eene 
zitting van de jonge Kunstvereeniging Als ik kan is 
afgebeeld, toont ons een talent in opkomst. Wie zich 
nog van de laatste Arti-tentoonstelling het Schilders
atelier en de Wagcnmakcrswcrkplaats van dezen jongen 
schilder herinneren, zullen zeker van meening zijn, dat 
deze portretgroep op een kolossale vooruitgang van 
des schilders kunstvaardigheid wijst. Was bij de vroe
gere schilderijen, hoe goed van behandeling zij overi
gens ook waren, een zekere kleingeestigheid niet te 
miskennen, dit schilderij is breed gepenseeld en met 
groote groepen gecomponeerd. Er is leven in die pi
kant verlichte koppen; men ziet als het ware, hoe de 
kunstenaars in levendig debat gewikkeld zijn. De mo
derne kleederdracht, voor zoovelen onzer beeldende 
kunstenaars een struikelblok, is hier op hoogst geluk
kige wijze behandeld. De maker van deze portretgroep, 
die doet zien, dat ook onze hedendaagsche schilders 
in staat zijn regentenstukken te leveren, belooft veel 
voor de toekomst. 

Onder den titel Kinderportret, geeft ons de schilder 
P. Josselin de Jong het afbeeldsel van drie kinderen 
in een rijk gestoffeerd interieur te zien. Het is niet 
te ontkennen, dat er in dit portretstuk uitstekende 
qualiteiten gevonden worden. De wijze van schilderen 
verdient hoogen lof; de verschillende stoffen en het 
vleesch zijn fraai uitgedrukt; het coloriet is harmonisch. 
Toch ontbreekt hier, naar wij meenen, dat levendige, 
dat ongedwongene, wat de schilderij van Luyten zoo 
aantrekkelijk maakt. De kinderen poseeren te veel, 

al heeft de kunstenaar getracht ze bevallig spelende 
voor te stellen. 

Jan Veth heeft ditmaal een zijner kunstzusters afge
beeld. Vergeleken bij het portret van den Nieuwe-
67/V/̂ -redacteur, waarmede hij in Arti zooveel succes had, 
valt dit stuk niet mede. Er ligt iets mats, iets wazigs 
over het geheel uitgespreid , dat onaangenaam aandoet. 
Het leven, dat het vroegere portret bezat, zoekt men 
hier tevergeefs. 

V-en goed mansportret is door S. Witkamp Jr. 
ingezonden; het munt uit door coloriet en behandeling. 
Jammer, dat het in dc eerezaal zoo slecht geplaatst is, 
dat menigeen het voorbijgaat zonder het op te merken. 
Het damesportret van Haverman , dat ook in deze zaal 
hangt, heeft verdienste, wat de behandeling van ach
tergrond en bijwerk betreft, doch de vleeschkleurgeeft 
den indruk , alsof deze dame zich wat al tc sterk ge-
blanket heeft. 

Hare hoogheid Prinses Maria Alexandrine Reuss, 
geboren Prinses van Saksen-Weimar, Hertogin van 
Saksen, heeft op deze tentoonstelling drie portretten 
tentoongesteld, waarvan twee in de eerezaal een plaats 
hebben gevonden. Wij kunnen niet zeggen, dat het 
werk van deze vorstelijke schilderes ons bijzonder vol
daan heeft; het portret van den Duitschen gezant te 
Weenen, zoomin als het damesportret, heeft ons kunnen 
boeien. Het coloriet is koud en de teekening laat te 
wenschen. Wat eindelijk het portret van den Directeur 
der Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 
aangaat, kunnen wij de opmerking niet weerhouden, 
dat het vorstelijk penseel aan dien karakteristieken 
kop geenszins recht heeft laten weervaren. De hooge 
blos, dien de schilderesse goedgevonden heeft over 
zijn gelaat uit te spreiden, flatteert niet. 

Het mansportret, door Alb. Neuhuijs, is zeer goed, 
wat het coloriet aangaat. Ware de teekening, zoo van 
kop als van handen, wat beter verzorgd, dit portret 
zou onder de beste, op de tentoonstelling aanwezig, 
te rangschikken zijn. 

Een niet onverdienstelijk kinderportret wordt door 
Mej. B. Valkenburg tentoongesteld. De behandeling 
der stoften is goed, de pose ongedwongen; het kopje 
heeft echter eenige blauwe schaduwen, die aan het 
totaal-effect afbreuk doen. 

Het damesportret van G. Muller heeft iets hoekigs, 
dat het oog niet aangenaam aandoet; wellicht is deze 
hoekigheid aan het origineel eigen. De wijze van 
schilderen heeft overigens wel verdienste. Het portret 
van Ebersbach is niet fraai van kleur; ook de beide 
damesportretten van Egenberger hebben weinig aan
trekkelijks. Vooral bij de Jongedame ontbreekt alle 
distinctie. Van de beide portretten van den Luik-
schen schilder J. Kronké is al evenmin wat goeds te 
zeggen. Bij het portret ten voeten uit hindert de om
geving, bij het andere de citroengele gelaatskleur. Het 
portret van Ellen Montalba heeft iets zeer conventio
neels ; ook dat van l'anny Retemeijer kan njet onder 
de meesterstukken gerangschikt worden. Bepaald slecht 
is het portret van den weleerwaarden heer Brun, door 
Pothast. 

Resumeercn wij onze indrukken over de portret
schilderkunst ter tentoonstelling, dan kan ons oordeel 
in het algemeen niet gunstig luiden. Wel zijn er en
kele zeer verdienstelijke, doch daartegenover staan 
zooveel slechte, dat men, moest men naar het hier 
ingezondene oordeelen, zou wanen, dat de portret
schilderkunst van onze dagen niet veel te beteekenen 
heeft. Hopen wij, dat bij een volgende gelegenheid 
betere portrctstukken mogen worden ingezonden. 

Voor de volgende keer zijn de figuurschilderingen 
aan de beurt. P I T T O R E . 
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BESCHILDERING V A N P L E I S T E R W E R K E N . 
Het is bekend, dat van portland-cement een ruim 

gebruik gemaakt wordt voor bepleistering van gevels 
en het tot vóór korten tijd nog niet gelukt was dit 
materiaal te verven op eene wijze, dat het van andere 
beschilderde bouwstoffen, b. v. hout, niet te onder
scheiden is. In den regel worden de bepleisterde ge
vels , nadat ze met een of ander zuur afgewasschen 
zijn , geolied, en de glans daarvan is oorzaak, dat 
aan het gebouw het karakter van monumentaliteit ten 
eenen male ontnomen wordt. Somtijds wordt voor het 
bestrijken der gevels ook wel kalk of silicaat gebruikt. 

De olie laat evenwel dikwijls los en bladdert af, 
terwijl het laagje kalk of silicaat door den invloed der 
lucht nog spoediger verdwenen is. Bovendien verliest 
de verf al spoedig haar oorspronkelijke kleur en het 
gebouw krijgt daardoor een onooglijk aanzien. AI deze 
nadeden zijn aan de architecten, schildersbazen en stu
kadoors zeer goed bekend en het is onnoodig deze 
breedvoerig te bespreken. 

Thans is echter een middel gevonden, waardoor alle 
in portland-cement vervaardigde ornementen of bepleis
teringen worden beschermd tegen eiken invloed van 
het weder. Met materiaal is samengesteld door een
voudige en bekende bewerkingen, zoodat het gebruik 
ervan geen enkel bezwaar oplevert; behalve dat het 
geschikt is voor het bestrijken van gevels, leent het 
zich ook uitmuntend voor het beschilderen van allerlei 
ornementen , beelden enz., die voor afzonderlijken ver
koop dienen. 

De bovenste pleisterlaag bestaat uit eene I '/ 2 a 3 m.M. 
dikke laag polychroom-cement; daarbij wordt de gewone 
werkwijze gevolgd en er moet alleenlijk voor gezorgd 
worden, dat het afpleisteren niet met een ijzeren maar 
met een houten werktuig geschiedt; de oppervlakte 
blijft dan meer korrelig en ruw, en is daardoor beter 
voor beschildering geschikt. 

Deze bepleistering, die, zoo noodig , vochtig gehou
den moet worden, kan na 4 of 6 weken in de verlangde 
kleur geverfd worden. Vóór men evenwel hiertoe over
gaat, moet de oppervlakte met een verdund zuur afge
wasschen en met waterglas bestreken worden; de cement-
verf wordt op de gewone wijze aangebracht cn terstond 
daarna met eene oplossing van waterglas bespoten en 
vastgehecht. Bijzondere toestellen voor het bespuiten 
met deze stof zijn reeds sedert eenigen tijd in den handel. 

De op deze wijze aangebrachte verflaag heeft eene 
buitengewone hardheid; zij weerstaat niet alleen eiken 
invloed van het weer, maar kan ook zonder nadeel 
aanhoudend aan de uitwerking van waterdamp blootge
steld en bovendien afgewasschen worden. 

Het springt al dadelijk in ' toog, dat deze stof met 
succes gebruikt kan worden voor binnenverfwerk van 
sousterrains, restauraties, keukens, bad- en waschin-
richtingen en andere lokalen, waarvoor het gewone 
verfwerk geen aanbeveling verdient. Dc omstandigheid , 
dat de bepleistering door het polychroom-cement zeer 
poreus geworden is, maakt, dat dc verf diep in het 
cement dringt cn daarmede als het ware één geheel 
vormt. 

Met het polychroom-cement kan men de verschillende 
lijsten en architraven aan een gebouw op de gewone 
wijze trekken; het is echter wenschelijk daarbij twee 
mallen te gebruiken omdat men anders gevaar loopt, 
dat de onderlaag van portland-cement hier en daar 
onbedekt zou blijven, hetgeen dc vasthechting der verf 
zou verhinderen. Daardoor zou deze als stof afvallen 
of aan denzelfden invloed blootstaan als dc tot heden 
gebruikelijke verfwijze. 

Bij het trekken van lijsten enz. moet ervoor gezorgd 
worden, dat de onderlaag van portland-cement nog 

vochtig is en daarvoor alleen zuivere polychroom-ce
ment , zonder bijmenging van andere bestanddeelen, ge
bruikt wordt. Daardoor verkrijgt men ééne vaste massa, 
zoodat afbrokkeling geheel onmogelijk is. Overigens 
worden de lijsten op dezelfde wijze geverfd als de vlakke 
deelen. Bij dit systeem is het een groot voordeel, 
dat elk onderdeel van den gevel in de gewenschte kleur 
geverfd kan worden; het kleinste figuur komt op een 
groote hoogte nog scherp uit, terwijl eene decoratie, 
zoowel met mallen als uit de hand, overal kan aan
gebracht worden. 

Het systeem is ook van zeer veel gewicht bij het 
vervaardigen van architectonische ornementen. Deze 
worden ongeverfd op de gewone wijze aan den gevel 
bevestigd en de schilder geeft daarna de vlakken en 
uitspringende deelen den vereischten toon , die altijd 
eenigszins heller genomen moet worden als noodig is, 
omdat door het bestrijken met waterglas de kleur iets 
van zijne helderheid verliest. 

De eerste laag kan men zonder moeite afwasschen, 
zoodat eene proef zoolang voortgezet kan worden tot 
de vereischte kleur verkregen is. 

Het gebruik van het polychroom-cement biedt nog 
andere voordeden. Het gebeurt o. a. somtijds, dat 
men aan een gevel decoratieschilderingcn wil aanbren
gen ; ook voor dit doel is het materiaal zeer geschikt, 
daar alle soort van schilderwerk met het penseel ge
schieden kan en alle mogelijke kleuren gebruikt kun
nen worden. 

Men weet, dat de kunstnijverheid veelvuldig van 
portland-cement gebruik maakt om plastiafche voorwer
pen, basreliëfs en beelden te vervaardigen; indecement-
massa wordt dan eene verfstof gemengd, die de on
ooglijke kleur ervan wegneemt. Deze gekleurde cement 
laat echter een goede polychromie niet toe en heeft 
bij groote voorwerpen het nadeel, dat sommige deelen 
niet gelijk van toon zijn. 

Met behulp der polychroom-cement echter kunnen 
alle mogelijke reliefs en beelden, zoowel voor versiering 
van gevels als voor andere doeleinden, beschilderd 
worden. Het is duidelijk, dat dit systeem in de archi
tectuur vele voordeden heeft, vooral daar, waar ge
houwen steen slechts met opoffering van groote kosten 
verkregen kan worden. 

Van portland-cement wordt, zooals bekend is, 
voor de bepleistering van gevels, een ruim gebruik 
gemaakt. De nadeden , daaraan verbonden, zijn overal 
dezelfde; het is niet mogelijk dit materiaal duurzaam 
te verven. De olielaag bladdert na eenigen tijd af, 
zoodat al spoedig eene nieuwe beschildering noodig 
wordt. Dat dit kostbaar is, behoeft geen betoog. Eene 
veeljarige ondervinding heeft de duurzaamheid van het 
verven op de bovenvermelde wijze bewezen en de vak
mannen hebben reeds een gunstig oordeel daarover 
uitgesproken. Hovendien is daardoor het middel ge
vonden om de gevels te polychromecren op eene wijze, 
die aan eiken invloed van ons afwisselend klimaat weer
stand biedt. 

Het sgrafitto heeft, hoe eentonig het in den regel 
ook is, reeds allerwege toepassing gevonden en dit komt 
wel hoofdzakelijk daardoor, dat een beter middel voor 
eene goede dccoratieschildering niet bekend was. De 
aandacht der architecten en vakmannen wordt daarom 
op dit systeem gevestigd, dat zich uitmuntend leent 
om onze woonhuizen, villa's en monumentale gebouwen 
een frisch, duurzaam en fraai aanzien te geven. 

Wij mogen echter de bezwaren niet over het hoofd 
zien, die zich bij de vervaardiging van lijsten, orne
menten enz. met dit middel voordoen, maar het valt 
niet te ontkennen, dat elk knap werkman, door eenige 
oefening, weldra de behandeling volkomen meester zal 
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zijn. Er moet bovendien voor gewaarschuwd worden 
om de gevels niet te bont te maken, daar ze dan al 
spoedig een belachlijk aanzien zouden verkrijgen; voor 
elkeen, die eenigen smaak heeft, springt het duidelijk 
in 't oog, dat hier met weinig middelen een kunstvol 
geheel verkregen kan worden. 

Wij wenschen daarom het nieuwe materiaal eene 
ruime verspreiding toe. De kosten zijn geen hinder
paal om het ook bij gewone burgerlijke gebouwen te 
gebruiken; door de duurzaamheid en schoonheid worden 
ze drievoudig vergoed. 

(Das Baugewerèe.) 

B W i j voegen aan het bovenstaande nog toe, dat het 
polychroom-cement uitgevonden is door professor Von 
Koch en Dr. Adamy, hoogleeraars aan de Polytech
nische school tc Darmstad. Naar wij vernemen is het 
materiaal ook geschikt voor eene eenvoudige bepleis
tering, die niet beschilderd wordt. Dc bepleistering 
is gelijk van toon en lichtgrijs, ongeveer van de kleur 
van Bentheimerstcen; zij wasemt niet uit cn krijgt geen 
windscheurtjes. Daardoor leent het materiaal zich ook 
bijzonder voor voegwerk. Proeven , reeds jaren gele
den genomen, hebben bewezen, dat het fabrikaat vol
komen tegen den invloed van het weer bestand is. 

Men deelt ons mede, dat het polychroom-cement door 
den heer Theod. Ferd. Bierhorst, tc Haarlem , in den 
handel gebracht wordt. 

UIT D E L F T . 
Iedere stad wil tegenwoordig haar standbeeld hebben 

en ook het stille Delft meende, dat het niet genoeg 
monumenten binnen zijn muren bezat om het beeld van 
een of anderen beroemden stadgenoot op zijn markt 
te kunnen missen. 

En zoo prijkt daar dan thans Hugo Grotius in brons, 
en ziet naar Hendrik de Keyscr's weelderigen stadhuis
gevel. Dat bij der Nieuwe Kerk den rug toekeert 
schijnt velen ergernis te geven. — Waar men tegen
woordig de symboliek al niet zoekt! 

De leden der Delftsche vroedschap hebben elkander 
gdukgewenscht met het tot stand komen van dit ge
denkteeken , dat, naar zij waarschijnlijk hopen, naast 
Grotii lof ook hun lof aan het nageslacht zal verkonden. 
Toch had Grotius werkelijk geen standbeeld van noode, 
om zijn heugenis bij het nageslacht levendig te houden. 

Wij zijn in het algemeen niet gelukkig met onze 
standbeelden. Zondert men Prins Willem's ruiterstand
beeld en Spinoza uit, dan kan men gerust verklaren , 
dat dc kunstwaarde van de overigen gering is. Het 
Delftsche beeld kan het aantal der gunstige uitzonde
ringen niet vergrooten. Moge er van den kop ook 
nog wat goeds te zeggen vallen, het overige lijdt aan 
diezelfde stijfheid, die nu eenmaal, wellicht om een 
nationalcn karaktertrek uit te drukken , bij het mceren-
ded der Nederlandsche standbeelden gevonden wordt. 

Het voetstuk heeft de goedkeuring van niemand 
minder dan Charles Gamier weggedragen, althans in 
teekening. Toch is twijfel geoorloofd, of hij dat blin
kend gepolijst graniet, dat onwillekeurig aan een glas
massa doet denken , en door zijn glimlichten en spiege
lingen hoogst ongunstig werkt, goedgekeurd zou hebben. 

Dat het van kiesch gevoel getuigt, de standbeelden 
als reclame van een bronsgieter te laten dienen, zal 
wel niemand beweren. Op zeer prctentieuse wijze zijn 
hier echter dc adressen van den gieter zoowel als van 
de granictleveranciers aangebracht. Dat de beeld
houwer zijn naam op een bescheiden plaatsje vermeldt, 
wie zal het hem euvel duiden, doch dat aan industricelc 
reclame gelegenheid tot adverteeren gegeven wordt, 
>s niet goed tc keuren. 

I Toen wij het beeld van De Groot gezien hadden , 
j gevoelden wij behoefte , nog eens De Keyscr's brons-
! werk in de Nieuwe kerk te gaan zien. Waarlijk, de 

negentiende eeuw kan het der zeventiende nog niet 
verbeteren. Welk een verschil tusschen het stijve 
beeld van De Groot en de los behandelde vrouwe-
beelden om 's Prinsen graf! Jammer, dat het oor
spronkelijk effect van het interieur der kerk zoo geschaad 
wordt door de wansmaaklijke betimmering, daarin aan
gebracht door datzelfde geslacht van Dclvenarcn, dat 
zijn Rembrandts voor een appel cn een ei naar Kassei 
verkocht. 

Een verblijdend verschijnsel was in de Oude Kerk 
waar te nemen. De fraaie, XVI'-eeuwsche predik
stoel werd van zijn eikenhoutverf ontdaan, cn de 
fraaie reliefs waren ten deele reeds weer in hun oor
spronkelijke schoonheid te genieten. 

Men is druk bezig, het trapportaal en de zaal, 
bekend door Balthazar Gerard's sluipmoord, op te 
knappen. Weldra zal deze nieuwe antiquiteit voor een 
ieder te bezichtigen zijn. 

M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G D E R HOUWKUNST. 
A F D E E L I N G L E I D E N . 

Vergadering van 30 Sept. 1886. 

Vóór den aanvang der vergadering werd door de leden met 
veel belangstelling bezichtigd het plaatwerk nStAdtischt Ge-
schafte- mid Wohnhaüser Deutsche Renaissance-Facaden", van 
Hermann Uetke. welwillend door den Voorzitter, den heer 
W. Kok, ter beschikking gesteld. 

Met een woord van welkom wordt de vergadering geopend, 
en de wensch uitgesproken, dat de bijeenkomsten steeds 
vruchtdragend mogen zijn en eene goede verstandhouding 
tusschen de leden onderling moge blijven bestaan. 

Na voorlezing van de notulen der vorige vergadering werd 
verslag uitgebracht van het uitstapje, door eenige leden in 
de maand Juli 1.1. naar llreda ondernomen. en waarvan de heer 
P. van de Erve, correspondent der Maatschappij, de leiding 
op zich genomen had. In de eerste plaats werd o. m. in her
innering gebracht het bezoek aan de cellulaire gevangenis. 
Dit gebouw werd, met den heer l'eeters, hoofdopzichter bij 
dc gevangenissen, als gids, in al zijne onderdeden bezichtigd. 
Met dc meeste bereidwilligheid kweet deze heer zich van zijn 
taak en hij ontving dan ook bij het verlaten van het gebouw 
den dank der leden. Vandaar werd een bezoek gebracht aan 
de Koninklijke Militaire Academie, terwijl de heer Van de 
Erve intusschen de reisgenooten opmerkzaam maakte op het 
plan van uitleg van lireda, waarbij de ruime aanleg van we
gen, waterleidingen, enz de aandacht trok. Aan de Koninkl. 
Milit . Academie werd het gezelschap verwelkomd door den 
heer Koomans, leeraar in de bouwkunde aan genoemde in
richting, die met dc meeste voorkomendheid de leden door de 
verschillende zalen leidde en de aandacht vestigde op alles, 
wat op het gebied der bouwkunst van belang kon genoemd 
worden. Na bezichtiging van de modelzaal dier inrichting, 
toog men naar de gasfabriek, waar de heer Ncurderburg, 
directeur der fabriek en voormalig inwoner van Leiden, ons 
verwelkomde en de aandacht vestigde op het merkwaardige, 
dat de gasfabrikage aanbiedt; de nieuwe gashouder, die niet 
in maar tenten den grond wordt bewogen, trok veler aandacht 
wegens zijne groote afmetingen en goede constructie. 

Vervolgens werd de tocht voortgezet naar de Groote Kerk, 
waar de praalgraven bezichtigd werden; het prachtige beeld
houwwerk der beroemde graftombe van I'.ngelbrecht II. Graaf 
van Nassau en zijne gemalin wekte elks bewondering; ook 
de vermaarde van koper gedreven doopvont, met haar prachtig 
gesmeed-ijzeren balans trok de grootste opmerkzaamheid. 

Nadat vooraf in een duik bezocht koffiehuis op het Marktplein 
de dorstigen met het bekende en geliefde llredasche brouwsel 
gelaafd waren. werd per rijtuig een bezoek gebracht aan het mo
nument te Ginneken. gewijd aan de strijders op de Citatel van 
Antwerpen en vervaardigd naar een ontwerp van wijlen den 
architect Vogel; daarna maakte men een rijtoer door de heer
lijke Mast- cn Liesbosschen en bezichtigde ten slotte de K. -K. 
Kerk te I'rinsenhage, gerestaureerd naar de plans van den 
architect Cuypers. Te Breda teruggekeerd, vereenigde men 
zich met den'heer Van de Erve aan een gemeenschappelijken 
maaltijd, waarbij een hartelijk woord werd gewijd zoowel aan 
den mentor, als aan de Maatschappij en de Afdeeling. Met 
een woord van dank aan den heer 1'. van de Erve, voor de goede 
zorgen en beste regeling, werd bet verslag besloten. 

De verslagen van de vergaderingen der Maatschappij, te 
Amsterdam en Utrecht gehouden. werden door de heeren Lancel 
en Van Driel uitgebracht. 
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' S - G R A V E N H A G E . 

van Vrijdag 8 October. 

Vervolgens werden eenige mededeelingen omtrent het 3-Octo-
berfeest gedaan en besloten aan den optocht met de banier der 
Afdeeling deel te nemen. 

Na voorlezing van eenige ingekomen stukken, werd de heer 
D. E. C. Knuttel met algemeene stemmen als lid aangenomen 
en vestigt de Voorzitter ten slotte de aandacht op het onlangs 
gevierd sojarig feest van het geacht medelid Ads. Verhoog, 
Directeur der Brandweer. Aangezien genoemde heer niet ter 
vergadering was, werd den Secretaris verzocht, schriftelijk van 
de belangstelling en deelneming te doen blijken. 

Voor het sluiten der Vergadering, gaf een der leden het 
Bestuur nog in overweging om middelen te beramen ten einde 
een beter uurwerk in onze Gemeente te verkrijgen, en werden 
door verschillende heeren bijdragen voor de volgende vergade
ringen toegezegd. 

AFDF.ELINC 
Vergadering 

Met een woord van welkom opent de Voorzitter de vergade
ring; hij herdenkt hierbij tevens den dag, de vorige maand 
door den heer Morre gevierd, waarop deze 2 5 jaren zijn leeraars
ambt heeft vervuld, en het voorrecht, dat hij mocht genieten 
zooveel te hebben bijgedragen tot vorming van tal van jonge
lieden tot mannen, die met eer eene plaats innemen in de rij 
der Nederlandsche bouwmeesters. Vele jaren moge de heer 
Morre zijne gaven wijden aan de ontwikkeling van den door 
hem zoo geliefden tak der bouwkunst. 

Luide toejuichingen volgen op deze welverdiende hulde, aan 
den heer Morre gebracht. 

De heer Morre brengt den Voorzitter en de Vergadering zijnen 
dank voor die hulde; steeds hoopt hij zijne krachten te blijven 
wijden aan dien tak der bouwkunde, zoo eigenaardig door de 
Franschen VArt de batir genoemd en waarbij de constructie 
geheel op den voorgrond treedt. Waar het hem mogelijk is, 
hoopt hij de Afdeeling, die hem lief is geworden, met alle hem 
ten dienste staande middelen ter zijde te staan. 

Na lezing der notulen van de vorige vergadering deelt de 
Voorzitter mede, dat 3 antwoorden zijn ingekomen op de prijs
vraag voor een getuigschrift der Afdeeling. Deze antwoorden 
worden in handen gesteld eener Jury, bestaande uit de heeren 
Muysken, De Kruyft' en Le Comte. 

Onder andere mededeelingen blijkt uit een verslag der Com
missie, dat de uitvoering van een gedenkteeken op het graf 
van den heer H . P. Vogel verzekerd is. De heer Henri Evers 
te Amsterdam is daarmede belast en eene voldoende som. on
geveer / 790 bedragende, is disponibel. De tinna Cool te Rot
terdam zal het monument uitvoeren en de heer Koelman, 
Directeur der Haagsche Academie, heeft zich welwillend bereid 
verklaard de buste van wijlen den heer Vogel te modelleeren. 

De heeren A. W. van Malsen en J. M. Ginjoolen Jr., als 
kunstlievende leden voorgesteld, worden met algemeene stem
men aangenomen. 

De heer P. ï i r i on brengt als afgevaardigde verslag uit van 
het verhandelde op de algemeene vergaderingen der Maat
schappij , te Amsterdam en te Utrecht gehouden. 

De \ eer A . W. P. Sterkman, door het Bestuur uitgenoodigd, 
verkrijgt het woord tot het doen van eenige mededeelingen 
omtrent een nieuw systeem van ventilatie, waarvan D. C. Green 
de uitvinder is geweest. 

Nadat het leven en werken van Green met een enkel woord 
is herdacht, geeft de heer Sterkman een kort overzicht van de 
verschillende stelsels van ventilatie, tot heden in gebruik. Een 
bezwaar tegen allen is , dat groote buizen voor aan- en afvoer 
van lucht noodig zijn, die uit den aard der zaak evenmin in 
schepen als in huizen gemakkelijk kunnen worden geborgen, 
terwijl bovendien het nuttig effect niet evenredig is aan de 
vele moeilijkheden, aan elk dier stelsels verbonden. Bij Green's 
ventilatie nu is wel een ruim kanaal tot af- en aanvoer van 
de buitenlucht naar binnen noodig, doch de buizen door het 
gebouw kunnen van zeer geringe afmetingen zijn. 

Het systeem zelf berust op dezelfde beginselen als aan het 
stoomwerktuig door den injecteur Giffard zijn toegepast. Wan
neer in dit geval 5 deelen gewone lucht met zekere snelheid 
door een buis van aangewezen vorm worden gedreven, worden 
95 deelen gewone lucht met diezelfde snelheid medegevoerd. 
Als proef was een ketel met tot •/, atmospheer saamgeperste 
zuurstof aanwezig; door het openen van een kraan ontsnapt 
de zuurstof en doet, door die buis, de zoogen. air nozzle, 
gaande, eene strooming ontstaan als van een sterken wind, 
die in zeer korten tijd het geheele vertrek afkoelt. Deze proef 
gelukte volkomen. 

Reeds is Green's systeem dikwijls toegepast o. a. in de 
Law Court te Londen, op verschillende booten van de Duitsche 
Lloyd, de Imbria enz. Overal, waar men met zelfs zeer moei
lijk te verwijderen lucht te doen had, bleek deze ventilatie 
proefhoudend te zijn, terwijl daarenboven de onkosten oneindig 
veel minder waren. 

Thans worden pogingen aangewend de Theemstunnels door 
dit systeem te ventüeeren en evenzeer zijn in het House of 
Parliament proeven genomen, die een goeden uitslag verzeke
ren. Dit stelsel brengt, naar het oordeel van den heer Sterk

man, een nieuw leven ook daar, waar vroeger onoverkomelijke 
bezwaren aan het ventüeeren verbonden waren. 

Na op talrijke wijzen dit stelsel te hebben toegelicht, eindigt 
de heer Sterkman deze zeer merkwaardige mededeelingen. 

De Voorzitter brengt hulde aan den spreker voor zijne ener
gie om deze belangrijke uitvinding toe te passen; daar in het 

I buitenland met zoo gunstig effect proeven zijn genomen, hoopt 
hij dat spoedig ook Nederland op uitvoering zal kunnen wijzen. 

De heeren Morre, Van Malsen, Frowein en Kriens vragen 
den heer Sterkman nog nadere inlichtingen omtrent het ge
bruik in sommige inrichtingen en woonhuizen, vooral met het 
oog op de noodige beweegkracht en de luchtverplaatsing, die 
ontstaat en tocht zal veroorzaken; de heer Sterkman licht 
een en ander nader toe en toont aan, dat met de nieuwste 
uitvindingen en verbeteringen op het gebied van het stoom
werktuig vele bezwaren daartegen worden weggenomen en de 
toepassing gemakkelijker wordt gemaakt, terwijl eindelijk ook 
over deze uitvinding het laatste woord nog niet gesproken is. 

A F D E E L I N G LEF.LWARDEX. 

Vergadering van Vrijdag 8 October 1 8 8 6 . 

Met een hartelijk welkom begroet de Voorzitter, de heer 
J. E . G. Noordendorp, de leden, die op deze eerste winterver
gadering opgekomen waren; hij uit daarbij den wensch, dat 
ieder het zijne ertoe moge bijdragen om de vergaderingen zoo 
aangenaam en nuttig mogelijk te doen zijn. 

De notulen van de vorige vergadering worden onveranderd 
vastgesteld en een nieuw l i d . de heer Van de Wint , uit Fra-
neker, met algemeene stemmen aangenomen. Voorts wordt 
nog mededeeling gedaan, dat op eene volgende bijeenkomst eene 
portefeuille met plaatwerken, toebehoorende aan de Maat
schappij, ter bezichtiging zal worden gegeven. 

In hoofdzaak wordt thans de regeling der werkzaamheden 
voor de volgende vergaderingen vastgesteld ; de heeren Noor
dendorp. Kramer en Van Wijngaarden hebben zich bereid ver
klaard voordrachten te houden, of de beantwoording van 
eenige vragen op zich genomen, welke naar aanleiding van 
een vroeger door het lid Kramer gedane voorstel, bij het Be
stuur waren ingekomen. 

De bijeenkomst werd daarop door den Voorzitter gesloten, 
nadat nog besloten was eene prijsvraag uit te schrijven onder 
de bouwkundigen van Friesland. 

B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
Vergadering van 7 October 1 8 S 6 . 

De eerste kleine vergadering van het werkseisoen wordt door 
den Voorzitter geopend met een korten welkomsgroet en opwek
king tot krachtige werkzaamheid. 

Daar de heer P. J. Blijenburg, wegens vertrek naar elders, 
zijn mandaat als bestuurslid nedergelegd heeft, wordt in diens 
plaats gekozen de heer J. Verheul Dz., wien, als niet tegen
woordig zijnde, hiervan zal worden kennis gegeven. 

Onder meerdere mededeelingen van het Bestuur, komt deze 
voor, dat twee leden der Commissie in zake wijziging der A . V . , 
hun ontslag hebben genomen. Het Bestuur heeft zich in betrek
king gesteld met de beide andere Commissieleden, doch kan zich 
niet met het door hen aangegeven denkbeeld, hoe verder te 
handelen, vereenigen. 

Eene aanvulling der Commissie achtte het Bestuur minder 
raadzaam, ook met het oog op den langen tijd. die reeds ver
streken en nog te verwachten is, vóór een resultaat van hare 
werkzaamheden zou verkregen zijn. 

Het is daarom, dat het Bestuur voorstelt, het adres van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam aan den 
Minister van Waterstaat, Handelen Nijverheid in behandeling 
te nemen en, indien de vergadering zich daarmede kan veree; 
nigen, een adres van adhesie in te zenden, of de zaak geheel 
te laten rusten. 

Daar het laatste denkbeeld wordt bestreden, wordt het adres 
gelezen en ondersteund. Op de vraag in welken geest het gereed 
zijnde concept-rapport der Commissie was gesteld, wordt door 
een der ontslag genomen hebbende leden gezegd, dat de Com
missie in twee even groote helften was verdeeld: de eene voor 
onveranderd behoud der A. V. en de andere voor wijzigingen, 
en wel met enkele geringe afwijkingen, in den zin van het 
adres. 

Met algemeene stemmen op één na wordt aangenomen een 
adres van adhesie in te zenden. De tegenstemmer formuleert 
zijn stem als zou deze handeling mosterd na den maaltijd zijn, 
welk gevoelen wordt wedersproken, door erop te wijzen, dat nog 
niets bekend is van een door den Minister genomen beslissing. 

Ingekomen is een schrijven van de Commissie voor de schets-
avonden, waarin wordt voorgesteld die voorloopig op te heffen. 
De Voorzitter zegt, dat het Bestuur dit zeer zou betreuren, in 
welk gevoelen de Vergadering deelt. Het Bestuur heeft dit 
onderwerp reeds voorloopig besproken en stelt zich voor po
gingen aan te wenden, dat op dit voorstel wordt teruggekomen. 

Door den heer G . Bakkus werd eene verzameling photogra
phieën van binnendecoratiën, enz. ter bezichtiging gesteld. 

.9 October 1886. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE . Het Dagelijksch Be

stuur heeft den Raad in de op Dinsdag 
gehouden zitting medegedeeld, dat de 
brandschade van het Kurhaus geregeld en 
de eerste termijn der assurantiepenningen 
betaald was; voorts, dat de voorbereidende 
werkzaamheden voor den opbouw waren 
begonnen en dat het wenschelijk was ont
heffing te verleenen van de bepaling, dat 
de herbouw in het openbaar moest wor
den aanbesteed. Dienovereenkomstig werd 
besloten. 

Na zwaren strijd werd dc prijs van het 
gas met 1 cent verminderd en van 8 op 
7 cent per stère gebracht. 

Nu het Kurhaus in eigen beheer cn 
onder toezicht van den gemeente-architect 
zal worden herbouwd, vertrouwt men, dat 
tal van verbeteringen zullen worden aan
gebracht. In het belang der exploitatie 
is het wenschelijk, dat daaraan de grootst 
mogelijke publiciteit gegeven worde, te 
meer daar de oordeelvellingen van de bui-
tenlandsche bladen over de samenstelling 
van het verwoeste gebouw niet zeer vleiend 
waren. 

AMSTERDAM . Voor rekening van het 
Rijk zijn ter stedelijke tentoonstelling aan
gekocht: In het Duin van Breitner, In 
het Bosch van F. P. ter Meulcn. en Het 
Singel van de Munt gezien van A . H i l -
verdink. 

— Op den nden October aanstaande 
hoopt J. G. A . Lefebvre. opzichter ie klasse, 
afdeeling publieke werken. den dag te her
denken waarop hij voor 5 0 jaren geleden 
bij de Gemeente in dienst trad. Door 
eerlijkheid en plichtsbetrachting heeft hij 
zich de achting en genegenheid zijner su
perieuren steeds waardig gemaakt. 

BuiN'EN. Door het graven van den in 
1 8 8 3 voltooiden waterweg is hier vertier 
gekomen en de keisteenenhandel breidt 
zich uit; 1 2 0 tot 1 5 0 werklieden, die uit 
den omtrek derwaarts komen, houden zich 
met het keien-delven, of, zooals men het 
daar noemt, met het »vlinten-rooden" 
bezig, zoodat groote massa's steenen uit 
den schoot der aarde worden gehaald. 

De afvoer gaat langs den nieuwen water
weg Buinen-Stadskanaal zóó druk. dat aan 
de uitmonding van het kanaal geen enkele 
keisteenen-bult meer aanwezig is, maar 
alle per as aangevoerde keien dadelijk in 
het schip worden geladen. De keistcenen 
worden, behalve voor kustweringen te 
Delfzijl, groolendecls'geleverd aan gemeen
tebesturen die klopkeien koopen, ten einde 
in werkverschaffing gedurende den winter 
te voorzien. 

SNEEK. De nieuwe lijn Sneek—Joure 
der Nederlandsche Tramwegmaatschappij 
is op een zeer veenachtigen bodem gelegd 
cn werd binnen een jaar voltooid; neemt 
men in aanmerking dat daarbij drie brug
gen gebouwd en tal van technische bezwa
ren overwonnen moesten worden, dan mag 
de Directie een compliment gebracht wor
den over de vaardige wijze, waarop het 
werk werd aangevat en uitgevoerd. 

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

Bouwterrein te Koop. 
Aan den Roermondschen weg te 

Venloo zijn eenige goed gelegen 
B O U W T E R R E I N E N te K o o p , 
van verschillende breedten en diep
ten, zeer geschikt voor den bouw 
van Heerenhuizen. 

Te bevragen bij den heer H . V A N 
G A S S E L T , Mr. Timmerman, aldaar. 

D E O P M E R K E R . 

PRIJSOPGAAF gevraagd I Bericht van Inzet. 
-iL^- Het Landgoed „ H U L S E N " bjj Nijmeg voor de levering van 120 versohe, rechte 

grenen of dennen H E T M A S T E N lang 
8 M. bjj een omtrek van 80 c.M. op 1 JL 
van den kop en van 35 c.M. aan de punt. 

Aanbiedingen franco onder lett. A N , aan 
het bureau van dit blad 

Hollands Noorder-Kwartier. 
Aanbesteding, 

bjj inschrijving op Maandag 1 November 1886, 
des middags ten 12 ure, op het Koggenliuis 
te Medeiililik, van: 

Bestek X". 12. 
Het maken van de grond- en kunst

werken, het leggen van spoor
baan en wissels, het maken en 
plaatsen van afdeelingsteekens 
en afsluitingen en het uitvoeren 
van eenige andere werken, ten 
behoeve van den Lokaalspoor
weg Medemblik—Hoorn. 

Inlichtingen zijn verkrijgbaar en bestekken 
met teekeningen a f O,— per sb-1, aan het 
bureau van den Ingenieur K R I E G E R te Me-
tlemhlil. 

Sinziger Moza'iekvloerenfabriek 
S I N Z I G a R i j n . 

Deze Mozaïekvloeren hebben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, stand-
vastigste en, door de rjjke kleuren, als de 
schoonste bevloering doen kennen. Uit 
fijne klei en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zij bjj het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afslijting is 
onderworpen, zooals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bij de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & C , Amsterdam. 

Het Landgoed „ H U L S E N " bjj Nijmegen, 
groot MS H.A. , is ingezet en verhoogd als 
volgt: 

Kavel 1 op / 13000,—: 2 ƒ2500,— : 3 
ƒ1400,—: 2 en 3 / 4000,—: 4 /1710,—; 
1—4 f 19880,—; 5'z" 5400,—; 6 /• 2000—; 
5 en 6 ƒ7880,—; 1-6 fiCÜW,—; 7 /2800 , - ; 
8 ƒ 2500,—: 1—8 / ' ^ O O , — : 0 /-5:i00,—; 
10 /161»,—i 11 /5000.-; 12 A 4200,—; 
13 ƒ 2(100.—; 14/lil00.—: 13 cn 14 /'.1000,—; 
15 ƒ8200,—. 

Generale Massa / 65000,-. 
De toeslag, zonder beraad, zal plaats 

hebb 11 op Maandag den 18 October 1886, 's mid
dags ten 12 ure, in het Café-Restaurant van 
den Heer D O P P E N , aan het VALKHOF te 
Xijmef/en. 

ïloogen worden aangenomen en veilings-
boek.jes zijn tegen betaling van 20 ets ver
krijgbaar ten kantore van den Notaris n . C. 
BuHTLIXGK te Nijmegen. 

KIDOS & m LI1IBURGH 
B O T T E R D A M . 

E I G E N A A R S van B A S A L T G R O E V E N 
in R Ü N P R U I S 8 E N . 

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

l'aiiooiival-. porphier- cn basalt keien. 
DE LIST & Cie. 

Hotlerdam. 
P A R K E T V L O E R E N en W A N 0 T E G E L S : 

V I L L E R O Y & B O C H , 
B O C H F R È R E S . 

MINTOX HOLLIXS & Cie. 
Trottoir-IJzersteen en Cementtegels. 

Groote voorraden. 

BECKER & - A l t M l K M . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
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 
I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S enz. 

Geëmarlleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
13. HOLSBOER. - .̂riiliem. 

Leverancier van Z . M . den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik» 
Bekroond voor Waterpas-, ïïoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 18(>8, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQüERRES, MEETKETTIXGES, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
B A K E N S . ROTATIE- en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , enz. enz. 
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De Nederlandsche 

CEHEMSTEENPABItlEK, 
t e V R I J E N B A N bij D e l f t , 

hier te lande de oudste in dit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van R I O L E N , 
BUIZEN. W A T E R - ' i i B E E R P U T T E N , 
G E V E L W E R K en alle tot het bouwvak 
behoorendc artikelen. 

DRÜOGINKICHTINGEN voor Koffie en andere «/of 
niet tropische producten; 

Riillrnile en ExpuMMremle StMOOTeoktppeii, 
GEBOUWEN 111 Scherphoek n naar andere tatnijnt, 

-•liii'.-'. in ijzer tl ijzer M hout tf steen. 
VAN DER LINDEN & C"., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
klccding cn dakbedekking pasklaar. 

( • a l v a n l s e e r l n g o|i L o o n . 

P H O T O L I T H O G R A P I I I E , P I I 0 T 0 Z I M B A P H 1 E 
en Stéréolype-lnrirlilin£ 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekonde vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor l ' l i o t o l i t l i o g r a i i l i l c , 
brjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l ' h o t o z l n r o -
( r a p l i i e voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekver-
kan enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
sjjne Mtëréotype-lnrlrliliiiic voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden opfrunco aanvragegratis toegezonden 

O . J . T H I E M E . 

N E Ü C H H T E L A S P H A L T E C O M P A N Y I ™ , LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K T RADE M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 
VAN 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N " . 3. 

Gecomprimeerde Asplialhvegen en dito Dorsclnloeren. 
Werken in Asplialt-Masliek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Maga7.ijnvloeren, Gangen, Veranda's* 

Brug- en Dakbedekkingen, Keton-liiiideeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve 
., ï rÜRS. ' ï ï ! a a n h o t K a n t o o r der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of' bn 
H. ti. KXOOPS C . O Z N . . Beekstraat F. «2, te Arnhem 

men zich 
den Heer 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 

en Ventilatie, Gas- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen enz. 

BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m IV". 3 3 0 , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd 

DER POT, Vischsteeg N», 7, Rotterdam. 
K Y A N I S E E R F A B R T E K 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De» 
bewerking geschiedt geheel reuk- cn kleurloos. Desverlangd bijlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen coneurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
Belgische k l u i t - en hydraulische k a l k . 

Billjjke prijzen en vrachten. 

Kunstgraniet systeem Petitjean. Polychroin- of Frescocement. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

De Portland-Cementfabriek van 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
te Amöneburg bij Biebrich a/d. liijii 

•Ji&iO^ levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naar 
GOUDEN den ciseh der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, 

Staats-Medaille. niet garantie voor de grootste vastheid en 
deugdeljjkheid. 

Productie-vermogen dor fabriek: KXJ.OOO vaten per jaar. 
Magazyuhouders in de voornaamste steden. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

DUSSELDORF 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 
1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 

a/M. 1879. 

Diploma A: 
Eersteprijs 
voor uil-
muntend 
fabrikaat. 

Kassei 
1870. 

H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

MDUJlhLILLN ü 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18S3 bekroond met 
EEBE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
Bieke r s t r aa t 

A M S T E R D A M . 

A.ÏÏ. YAIBERGEN, 
F A B R I K A N T T E 

Heiligerlee, prov.Gron. 
S P E C I A L I T E I T I N 

Nieuwe Constructie 
B R A N D S P U I T E N , 

TORENUURWERKEN 
EN 

L T J I D K L O K K E N , 
op binnen- cn buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
A N T W E R P E N 1 8 8 5 . E E R E D I P L O M A . 

Gouden en Zilveren Medailles. 
Gedrukt bij G. W. van der Wiel & C°., te Arnhem. 

E E N - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N°. 42. Z A T E R D A G 16 OCTOBER 1886 

R C H I T E C T V R A E T Ü MIGITIA 

tin: 
Redacteur-Uitgever F. W. V A N GENDT TG*. 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekbladen advertentie 
Bureau van De Opmerker* Driekoningenstraal 281 Arnhem. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia TAN S P K I N< i l'.R , 
C. l i . P O S T H U M U S MEYJKS en A. W. WEISSMAN. 

Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Heer 
C. I!. P O S T H U M U S M E Y J E S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 

en al , wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 
TH. G. S T K K N O K R S , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

A.W.W.I 
A l i O X X K M K X T /'2.25 per 3 maanden of uel zes e tilden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franc, toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indie/ 9. . beiden l>ij vooruitbetaling. 

A D V K K T K X T I E X ad 20 cetil vuur elke,, regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tut Vrijda^avund aanycnunien 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomeiiaan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-Correspondent JOH. G . STEMLER CZN., lioek 
handelaar te Amsterdam. 

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

1". De Commissie ter beoordeeling van de ontwer
pen , ingezonden op het 2" concours van een titelblad 
voor De Bouwmeester, heeft blijkens haar rapport, in 
dit nommer opgenomen, den lcu prijs toegekend aan het 
ontwerp Presto, den 2 t u prijs aan het ontwerp Concours 
en een loffelijke vermelding aan het ontwerp Raphael. 

Als vervaardiger van het l c ontwerp heeft zich be
kendgemaakt de heer M . de Jongh, en van het 2 e 

ontwerp de heer A . C. Boerma, beiden te Amsterdam. 
Den vervaardiger van het ontwerp Raphael wordt 

machtiging verzocht tot opening van den naambrief. 

2°. A l s i c algemeene prijsvraag voor het jaar 1887 
wordt uitgeschreven een ontwerp voor een Edentheater, 
waarvan het programma in dit nommer is vermeld. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 13 October 1886. 

De President opent de vergadering, waarna dc Secre
taris de notulen der vorige bijeenkomst voorleest, die 
onder dankzegging worden goedgekeurd. Nog doet 
de Voorzitter mededeeling van de ingekomen stukken , 
waaronder het rapport van de Jury ter beoordeeling 
van de ontwerpen voor een titelblad voor De Bouw
meester. 

De heer Van der Sluys Veer heeft thans het woord 
en houdt in vervolg op zijne laatste voordracht, een 
bijdrage over de geschiedenis der spoorwegen. 

Spreker geeft een nauwkeurig historisch overzicht 
van den aanleg ervan in de voornaamste Staten van 
Europa, treedt in een critische beschouwing over de 
verschillende wijzen van exploitatie en eindigt zijne 
belangrijke bijdrage met een kijkje op dit gebied in 
Noord-Amerika en Afrika. 

Luide bijvalsbetuigingen bewijzen hoezeer de Verga
dering den spreker met belangstelling gevolgd heeft, 
en zeker is de President de tolk van allen, wanneer hij 
den heer Van der Sluys Veer zijnen dank betuigt. 

Niets meer aan dc orde zijnde wordt de vergadering 
gesloten. 

( A . e t A . ) IETS O V E R D E I N R I C H T I N G 
V A N M U S E A . 

D O O R A . W . W E I S S M A N . 
(Vervolg van petg. 32S). 

Zooals wij reeds zeiden was de oude Pinakotheek te 
Mflnchen het eerste gebouw, dat met het bepaalde 
doel om schilderijen tentoon te stellen, werd opgericht. 
Dit museum werd van 1826 tot 1833 naar de plans 
van Leo von Klenze gebouwd. 

Dc verdieping gelijkstraats van dit gebouw bevat een 
verzameling van vazen en een prentenkabinet, benevens 
een restauratie, enz.; de bovenverdieping bevat de eigen
lijke schilderijzalen. De grondvorm van het gebouw is 
een langwerpig vierkant; aan de vier hoeken bevinden 
zich zeer sterk vooruitspringende paviljoens, in een 
waarvan de hoofdtrap is aangebracht. Behalve zeven 
groote zalen met bovenlicht, bevat het gebouw drie-en-
twintig kabinetten met staand licht aan de noordzijde, 
terwijl aan de zuidzijde een open loggia aangebracht is. 

De bovenlichtzalen hebben een lengte van 12 tot 
24 M . , een breedte van 12 M . en een hoogte van 
15 M . De plafonds zijn als tongewelven behandeld, 
en met stuc-ornement, dat op spaarzame wijze verguld 
is, gedecoreerd. 

De kabinetten hebben een lengte van 5.70 M . , een 
breedte van 4.80 M . en een hoogte van 4.90 M . De 
deuren, die deze kabinetten verbinden, zijn aan de 
zijde der vensters aangebracht, om zoo min mogelijk 
tentoonstellingsruimte te moeten opofferen. 

Is de orneering der schilderijzalen betrekkelijk sober, 
de loggia, die niet tot het tentoonstellen van kunst
werken gebruikt wordt, is des te rijker behandeld. De 
wanden en zolderingen zijn, naar ontwerpen van Cor
nelius , beschilderd met voorstellingen , aan dc geschie
denis der schilderkunst ontleend. 

De voorzaal, die aan de oostzijde van het gebouw 
toegang tot de eigenlijke kunsttalen geeft, is rijk ver
sierd door beeldwerk, dat van de hand van Schwan-
thaler is, en op de stichting van het museum en de 
geschiedenis van Beieren betrekking heeft. 

Dc wanden der zalen zijn met zacht groen en rood 
damast behangen, de vloeren in mozaïek behandeld. 
De wijze, waarop de bovcnverlichting ingericht is, kan 
niet gelukkig genoemd worden. Het licht valt te hoog 
boven den vloer i n , terwijl ook de lichtkokers, die 
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I.15 M . hoog en helderwit geschilderd zijn, den be
zoeker hinderen. Van minder gelukkige werking is 
ook het ornement van de gewelven, dat, hoe sober 
ook behandeld , door zijn verguldsel op het effect der 
schilderijen nadeelig werkt. Ook de grootte der bo-
venlichtvensters is onvoldoende. 

Het uitwendige van de oude Pinakotheek vertoont 
een eenigszins droge klassieke pilaster-architectuur. 
De 24 beelden van beroemde schilders, waarmede 
dc loggia prijkt, zijn door Schwanthaler gemodelleerd. 

Ongeveer terzelfder tijd werd te Berlijn het Oude 
Museum door Schinkel gebouwd. Het vormt een 
langwerpig vierkant, in het midden waarvan zich een 
rotonde, op de manier van het Pantheon te Rome, 
bevindt , die met een monumentale trapzaal in verbin
ding staat. 

De verdieping gelijkstraats bevat vertrekken voor 
beeldhouwwerken en een bibliotheek, welke zalen om 
twee binnenplaatsen gegroepeerd zijn. De daarboven 
liggende verdieping bestaat uit schilderijzalen , waarvan 
enkele in lateien tijd met bovenlicht voorzien zijn, maar 
die overigens zijlicht hebben; ook de inrichting van de 
kabinetten is eerst in den laatsten tijd geschied. De 
groote schilderijzalen, die, behalve de bovenlicht-
zaal , door schotten in afzonderlijke compartimenten 
verdeeld zijn, hebben een diepte van 9.40 M . De 
versiering der zalen is vrij eenvoudig; de betrekkelijk 
geringe som, die beschikbaar was, veroorloofde geen 
groote weelde. 

De voorgevel van het gebouw vertoont een Ionische 
zuilengalerij, waartoe een monumentale trap toegang j 
geeft. A l is het ook niet te ontkennen, dat deze zui
len niet zeer organisch met de, uit twee verdiepingen 
bestaande , zijgevels verbonden zijn , zijn zij toch van 
een zeer monumentaal effect. Tegen de wanden dezer 
galerij zijn groote fresco's, naar cartons van Cornelius, 
aangebracht. Het dak der rotonde wordt aan de vier 
hoeken door groepen gekroond; ter wederzijde van 
de trap zijn de bekende groepen van Kiss en Wolff 
opgesteld. 

Het was in 1846, dat te München begonnen werd 
met den bouw van de nieuwe Pinakotheek, een gebouw , 
bestemd om moderne kunst te huisvesten. Bij dit 
museum, naar de plans van Von Voigt opgetrokken, 
is de plattegrondvorm van de oude Pinakotheek, zij 
het dan ook eenigszins gewijzigd, gevolgd. Ook hier 
ligt de trap in den oostelijken vleugel, doch zij heeft veel 
grooter afmetingen dan die van KIcnze; een eigenlijke 
voorzaal ontbreekt. Uit het trapportaal komt men in 
een reeks zalen met bovenlicht, ten noorden waarvan 
een aantal kabinetten met zijlicht gevonden worden; 
de loggia, die men bij de oude Pinakotheek aan de 
zuidzijde vindt, ontbreekt hier. In de plaats daarvan 
is een reeks kleinere zalen met bovenlicht aangebracht. 
De westelijke vleugel wordt ingenomen door de zaal, 
waar de schilderijen van Kar l Rottmann zijn tentoon
gesteld ; hier is het afdak, tot afwering van het zenith-
licht, waarvan wij vroeger reeds spraken , aangebracht. 
De decoratie der zalen is betrekkelijk eenvoudig. 

Het uitwendige van de nieuwe Pinakotheek is met 
fresco-schilderingen versierd, die echter aan de gevels 
iets onrustigs geven en daarenboven ten deele reeds 
zoo verweerd zijn , dat men ze nauwlijks herkennen kan. 

In 1847 begon Semper den bouw van het Museum 
te Dresden, dat als een der voornaamste werken van 
dien meester genoemd wordt. De plattegrond herinnert 
door zijn langwerpige vorm aan dien der Münchener 
Pinakotheek. Daar echter in het midden van het 
gebouw een doorrit is aangebracht, bestaat de ver
dieping gelijkstraats uit twee geheel afgescheiden ge
deelten. Een dezer deelen dient voor het tentoonstellen 

van gipsafgietsels; in het andere bevindt zich de niet 
zeer gelukkig geplaatste vestibule met hoofdtrap en 
het prentenkabinet. 

De hoofdverdieping bevat zes groote zalen met 
bovenlicht, die drie aan drie gegroepeerd zijn en 
gescheiden worden door de zaal boven den doorrit, 
waarvan de vloer veel hooger ligt, zoodat een geheel 
systeem van trappen noodig was, om de zalen met 
elkander in verbinding te brengen. Dit telkens op en 
afklimmen werkt zeer vermoeiend, en het moet erkend 
worden , dat de doorrit met de daarbovenliggende zaal 
het zwakke punt van Semper's ontwerp is. 

Aan de zuidzijde vindt men een open loggia, die 
op niet zeer fraaie wijze door de trap afgebroken wordt; 
aan de noordzijde kabinetten met zijlicht. De boven-
lichtzalen zijn 10 M . breed en 14 M . lang. Hare 
hoogte bedraagt 8.30 M . Vooral het bovendeel der 
wanden ontvangt goed licht. Daar echter de schilde
rijen tot een hoogte van 6.70 M . hangen, kan men 
de bovenste slecht zien. De kabinetten zijn 5 M . 
bij 4 7 0 M . ; de wanden daarvan zijn 4.40 M . hoog. 

Zijn er dus op de inrichting van Semper's Museum 
gegronde aanmerkingen te maken, de gevels kunnen 
tot het beste gerekend worden , dat door dezen kun
stenaar geconcipieerd werd. De koepel, die minder 
gelukkig van vorm is, werd er eerst op geplaatst, 
nadat Semper wegens zijn deelnemen aan de revolutie 
van 1848 naar het buitenland had moeten vluchten. 

Zeer fraai van effect is de zuidelijke gevel, die in 
den geest van Sansovino's bibliotheek behandeld is. 
Een voortreffelijke werking wordt daar vooral verkregen 
door het contrast tusschen de rustica van die verdieping 
gelijkstraats en de fijne kolom architectuur daarboven. 

De noordelijke gevel is eenvoudiger behandeld, en 
meer in den geest der Romeinsche architectuur. Voor 
den doorrit is op zeer gelukkige wijze gebruikgemaakt 
van het motief der Romeinsche triomfbogen. Het 
beeldhouwwerk dezer gevels, dat zeer goed van uit
voering is, werd door Hahnel en Rietschei vervaardigd. 

Met den bouw der National Galerie te Berlijn, een 
gebouw bestemd tot het opnemen van werken van 
Duitsche kunstenaars uit de achttiende en negentiende 
eeuw, werd in 1866 een begin gemaakt. 

Het gebouw, dut den vorm heeft van een pseudo-
peripterale prostylostempcl, waarvoor een monumentale 
trap met ruiterstandbeeld van Friedrich Wilhelm IV 
geplaatst is, staat naast het Neut Museum, en tegen
over het Alte Museum. Men kan niet zeggen, dat de 
vorm van het gebouw voor een museum een gelukkige 
is. Hij werd gekozen uit piëteit voor Fïiedrich W i l 
helm I V , die daarterplaatse een aula voor de Uni
versiteit, als antieke tempel gedacht, had willen op
richten. 

De monumentale trap vóór het gebouw wordt niet 
gebruikt, zoodat men onder die trap drie tamelijk on
aanzienlijke deuren moet binnengaan. Men komt dan 
in een vestibule met hoofdtrap. De verdieping gelijk
straats bevat kabinetten met zijlicht. De daarboven 
gelegen verdieping heeft zalen met bovenlicht, en ook 
eenige kabinetten met zijlicht. 

Hoewel de tempelvorm tot talrijke moeilijkheden 
aanleiding gaf, kan toch de wijze van verlichting der 
zalen geslaagd genoemd worden. De schilderijzalen 
zijn decoratief beschilderd, en hoewel men blijkbaar 
getracht heeft, de schilderwerken zoo stil mogelijk tc 
houden, om de eigenlijke kunstwerken geen afbreuk 
te doen, is dit toch niet overal gelukt. 

De detailleering van het gebouw is in den geest van 
de oudere Berlijnsche school; door het gebruik van 
echt materiaal is vaak een zeer fraai effect verkregen. 
Vooral het trapportaal met zijn marmeren zuilen maakt 
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een imposanten indruk. Toch kan het niet ontkend 
worden, dat het uiterlijk van dit gebouw in geen het 
minste verband staat tot het inwendige. De beneden
verdieping is in een hoog stylobaat verborgen ; de ver
schillende zalen van de bovenverdieping zijn in het 
geheel niet in den gevel uitgedrukt. 

Het ontwerp van de National Galerie is vanStüler , 
terwijl Strack de uitvoering leidde. 

In 1871 werd met den bouw der Cassclcr Galerie, 
een museum welks inrichting totdusverre nog niet 
overtroffen is , begonnen. Von Dehn-Rothfelser, de 
architect, met den bouw belast, nam zich dc Mün
chener Pinakotheek ten voorbeeld, doch streefde er 
tevens naar, de aan dit gebouw klevende gebreken te 
vermijden. 

Evenals het Münchener voorbeeld heeft ook dit 
gebouw een langwerpigen vorm; de sterk voorspringende 
paviljoens der Pinakotheek echter, die tot hinderlijk 
reflexlicht aanleiding geven, zijn hier weggelaten. 

De vestibule met hoofdtrap bevindt zich aan de 
oostelijke zijde; de verdieping gelijkstraats bevat , 
behalve de noodige dienstvertrekken, een verzameling 
gipsafgietsels. De bovenverdieping bevat een viertal 
zalen met bovenlicht en overigens een aantal kabinetten, 
waarvan de meeste, die bestemd zijn voorde Hollandsche 
school, hun zijlicht van het noorden ontvangen. En
kele kabinetten voor de Duitsche en I-'ransche school 
ontvangen hun licht uit het zuiden, wat natuurlijk 
geene aanbeveling verdient. P ên loggia is aan de zuid
zijde van het gebouw aangebracht; men heeft daar een 
prachtig gezicht op de heerlijke omgeving van Cassel. 

De zalen met bovenlicht hebben 8.60 M . breedte 
en 11 of 17.70 M . lengte. Zij hebben een hoogte 
van 8.60 M . De kabinetten zijn 5.50 M . breed, 6.10 
M . diep en 6 M . hoog. Dc verlichting der zalen is 
uitstekend; de vloer bestaat uit zeer donker eikenhout, 
en reflecteert dus zeer weinig. Dc wanden zijn met 
stil gekleurd doek bedekt; de friezen daarboven heb
ben deels een groenen , deels een rooden grond, waarop 
fijne ornementen cn schilden met namen van kunste
naars zijn aangebracht. 

De loggia is zeer rijk behandeld, en vertoont muur
schilderingen , een mozaïekvloer, versierde gewelven 
enz. Ook de hoofdtrap maakt, door het gebruik van 
stuc-marmer en echt marmer in verschillende kleuren, 
een zeer rijk effect. Zeer veel zorg is tevens aan dc 
verwarming besteed, die door warm water geschiedt, 
om het stof, dat bij een heeteluchtverwarming onver
mijdelijk is, te ontgaan. 

Het uitwendige van het gebouw vertoont eenvoudige, 
doch waardige klassieke vormen en is in roodc zand
steen uitgevoerd. Door eene spaarzame toepassing van 
beeldhouwwerk wordt het effect nog belangrijk verhoogd. 

Bij de verlichting der schilderijzalen hebben de aan
wijzingen van Prof. Magnus zich als zeer vertrouwbaar 
getoond. 

(Wordt vervolgd.) 

B E O O R D E E L I N G der door het Genootschap 
A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A uitgeschreven prijs
vraag , van een Titelblad voor De Bouwmeester 
tusschen de ontwerpers onder de motti Presto, 
Concours en Raphael. 

T W E E D E CONCOURS. 

In de conclusie van het rapport, opgenomen in het 
weekblad De Opmerker, N°. 9 , van 27 Februari 1886, 
werd in overweging gegeven, om een tweede concours 
u ' t te schrijven, tusschen de ontwerpers van Presto, 
Concours, Honoris Causa en Raphael. 

Blijkens de bij de ondergeteekenden ontvangen tee

keningen, hebben slechts de ontwerpers van Presto, 
Concours en Raphael nieuwe projecten ingezonden , en 
wel die met het motto Presto , een teekening, gewijzigd 
volgens dc in bovenvermeld Weekblad gemaakte op
merkingen , die met de motti Concours en Raphael 
geheel nieuwe. 

Ofschoon het niet uitdrukkelijk in de rapporten der 
ondergeteekenden voorkwam, was het toch de bedoe
ling, dat in het tweede concours de teekening voor 
het eerste tot grondslag zou worden genomen. 

De ondergeteekenden zullen in de beoordeeling der 
ingezonden teekeningen echter met deze bedoeling geen 
rekening houden, cn de drie ontwerpen beschouwen , 
als waren zij ten eersten male ingezonden. 

I". Presto. (II). 
. Hoewel dit ontwerp niet geacht kan worden oor

spronkelijk te zijn, voldoet het aan de bedoeling. 
De verhouding van het veld , tot opschrift bestemd, 

tot de omlijsting is goed. 
De teekening is los en niet onbevallig. 
De compositie is architectonisch en tevens decoratief. 
De gevolgde tcekenwijzc maakt photolithographische 

verveelvuldiging gemakkelijk. 
2". Concours. (II). 

De teekening van dit ontwerp is handig, vlug. aan-
1 genaam voor het oog, hoewel de compositie niet door 
J oorspronkelijkheid en de figuren niet door onberispe

lijkheid uitmunten. Er is echter een zekere twee
slachtigheid in het ontwerp, die veroorzaakt, dat de 
beoordeelaars daaraan geen onverdeelde goedkeuring 
kunnen schenken. 

Het middengedeelte der eigenlijke teekening (aan 
de beide zijden is deze begrensd tusschen renaissance 
decoratieve vazen , waaruit zich een voortreffelijk ge-
teekend en zeer smaakvol arabesk-motief ontwikkelt, 
en van boven door het opschrift), bestaat uit twee 
stukken , onder een strenge renaissance ordonnantie, 
die tot omgeving dient van een in een nis zittend 
figuur, daarboven een half-cirkelvormige schelp met 
attributen en kinderfiguren ; op de omlijsting dier nis 
alweder zittende figuren met attributen. 

De strenge architectuur van het benedengedeelte is 
met den verderen, meer spelenden opbouw niet in 
harmonie. 

De rand, die op een paar duim afstand de eigenlijke 
teekening omgeeft (van boven een gevleugelde figuur 
met banderol, ter zijde en van onderen doornstokken 
met linten, schilden en kransen), toont in de bevallige 
losheid van teekening en daarbij in de vastheid van 
hand, welk benijdenswaardig talent dc ontwerper van 
2°. Concours bezit. 

3". Raphael. (II.) 
Ook dit ontwerp bevat veel goeds. Het is echter 

een weinig ruw en wild van behandeling. Zwart en 
wit is niet in goede harmonie. Terwijl het middendeel 
vrij zware architectonische vormen heeft, bevinden 
zich daarnaast zeer lichte — als van ijzer bedoelde — 
stangen, waaraan emblemen door middel van koorden 
opgehangen (links: driehoek, passer, palet; rechts: 
kapiteelen). Het geheel wordt ingesloten door zware 
lijsten, waartusschen een architectonische,, althans 
regelmatige lijnversiering. 

De ondergeteekenden zijn van meening, dat deze 
compositie het ongeoorloofde in phantastische archi
tectuur zeer nabij komt. 

Conclusie. 
De ondergeteekenden meenen dat niettegenstaande 

de oorspronkelijkheid van het ontwerp Presto tc wen
schen overlaat, daaraan toch den prijs moet worden 
toegekend, als het meest beantwoordende aan het 
doel. Het verdient aanbeveling, het eventueel te 
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doen drukken op licht-grijs papier, met het opschrift 
in rood. 

Dc premie moet worden toegekend aan het ontwerp 
Concours. 

Aan het ontwerp Raphael veroorloven zij zich voor 
tc stellen een loffelijke vermelding uit te reiken. 

Aldus opgemaakt den 4 October 1886. 
Delft. A . L E C O M T E . 
Amsterdam. I. G O S S C H A L K . 

G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET A M I C I T I A . 
i c A L G E M E E N E PRIJSVRAAG — 1887. 

Het Bestuur van het Genootschap heeft de eer heeren 
leden kennis te geven, dat als ie algemeene prijsvraag 
voor het jaar 1887 wordt uitgeschreven het ontwerp: 

een Edentheater. 
Het gebouw wordt verondersteld te zijn gelegen op 

een vrij terrein in een der voorname wijken eener hoofd
stad , en door boulevards en breede straten omgeven. 
De oppervlakte van het terrein bedraagt 4000 M ' J . , 
welke geheel of gedeeltelijk kunnen bebouwd worden. 

Het gebouw moet bevatten: 
Ruime en doelmatig aangebrachte toegangen, zoowel 

voor voetgangers als voor rijtuigen, die tezamen in 
ééne groote vestibule zich verecnigen, waar de bureau's 
voor controle geplaatst zijn. 

Onmiddellijk hiermede in verband ruime galerijen of 
gangen, toegang gevende tot de groote zaal en tot een 
of meer hoofdtrappen, welke naar de le etage geleiden. 

Deze zal bevatten galerijen of promenoirs, die in 
directe gemeenschap met het balkon der zaal staan, 
verder foyers, wintertuinen , restauratie, bierhalle met 
buffetten, loges , enz., allen zoodanig ontworpen, dat 
bij feestelijke gelegenheden alle zalen tot een geheel 
kunnen vereenigd worden. 

Ter vereischtc plaatse zullen garderobes, privaten cn 
urinoirs worden ingedeeld. 

De zaal zal met inbegrip van het balkon 1000 zit
plaatsen moeten bevatten. De oppervlakte per plaats 
is ± 0.50 M 2 . 

Een afzonderlijke toegang voor den dienst der buffet
ten wordt verlangd, benevens een woning voor den 
kastelein. 

In verbinding met de zaal zal worden aangebracht 
een ruim tooncel met de noodige vertrekken voor den 
dienst, als: 

Een ingang voor het personeel met loge voor den 
controleur. 

Afzonderlijke kleedkamers en foyer voor mannelijke 
en vrouwelijke artisten. 

Een foyer voor het corps dc ballet met garderobe. 
Een kamer voor den regisseur. 
Een kamer voor den machinist. 
Een bergplaats voor de decoratiën, die in den loop 

der voorstelling gebruikt worden. 
Een foyer voor dc figuranten met magazijn voor 

klcederen. 
Een foyer voor de leden van het orkest met stem

kamer, en verder eenige kamers. 
Voor de administratie wordt verlangd: 
Een ingang. 
Y.cn kamer voor den directeur met wachtkamer. 

„ „ „ „ secretaris. 
„ „ „ het archief met bibliotheek. 
„ woning voor den directeur en den portier. 

De noodige trappen, privaten en urinoirs aan te 
brengen; voorts een brandweerpost, bestaande uit berg
plaats cn wachtkamer. 

De constructies zooveel mogelijk brandvrij; het ge
bouw moet zoodanig zijn ontworpen, dat eene snelle 
ontruiming door het publiek mogelijk is. 

I E r worden verlangd de teekeningen van 2 platte-
i gronden, 2 gevels en 2 doorsneden, op de schaal van 
! I : 200. 

De stijl van het gebouw, alsmede de behandeling 
! der teekeningen worden geheel vrijgelaten. 
I Aan den vervaardiger van het der bekroning waardig 
j gekeurd ontwerp zal worden uitgereikt het eervol ge

tuigschrift met een premie van honderd gulden; aan 
het daarop volgend ontwerp een premie van vijf-cn-
twintig gulden. 

De inlevering der ontwerpen , met stipte inachtneming 
van art. 67 der wet, en vergezeld van een correspon
dentie-adres , ten einde zoo noodig met den vervaardiger 
te kunnen correspondeeren, moet geschieden vóór of 
op den 20 December 1886, ten huize van den I s t ' -
Secretaris, Oosterdoksluis 29, te Amsterdam. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

Th. G . Strengers. 

D E D R I E J A A R L I J K S C H E T E N T O O N S T E L L I N G 
T E A M S T E R D A M . 

III. 
Een van de aantrekkelijkste schilderijen der tentoon

stelling is zeker de dorps-godsdienstoefening, ons door 
den Franschen schilder Melchers afgebeeld. De hou
ding der verschillende figuren is uitstekend weergege
ven; al de verschillende graden van aandacht vindt 
men terug, van af den boer, die met geopenden mond 
luistert, tot het boerinnetje, dat de preektoon inslaap 
heeft gesust. De blauwe verf, op het houtwerk der 
kerk aangebracht, is misschien minder behaaglijk, doch 
naar het leven gevolgd. De wijze, waarop de figu
ren geschilderd zijn , en de getrouwheid, waarmede 
het Nederlandsch costuum afgebeeld is, verdienen hoo
gen lof. 

Van meer dan gewone afmetingen is de schilderij, 
waarop N . van Maasdijk ons afbeeldt, hoe kardinaal 
Mazarin den schilder Charles Lebrun in de Galerie 
ct'Apollon aan Lodewijk X I V voorstelt. De architec
tuur dezer zaal is met talent weergegeven, doch de 
figuren hebben iets zeer conventioneels. Vooral de 
buigende hoveling op den voorgrond geeft blijk van 
weinig ernstige studie; in het algemeen zijn de figu
ren zeer weinig transparant geschilderd, waardoor ze 
iets groezeligs krijgen. 

De jongedame en profil, van Carl Nijs, is niet on
behaaglijk; zij is echter te zeer in een hoek van het 
doek aangebracht, waardoor het den schijn heeft als 
of men de andere helft gerust zou kunnen missen. 
Het invallend licht is goed geobserveerd. 

Mejuffrouw Wandscheer is op deze tentoonstelling 
beter vertegenwoordigd, dan vroeger wel eens het ge
val was. Zoowel haar damesfiguur voor een spiegel 
als haar fantasieportret zijn goede staaltjes van haar 
bevallig talent. 

Jan Veth , die bij een vorige gelegenheid zooveel 
beloofde, heeft zijn belofte slecht gehouden. Hij kan 
ons, gelooven wij, wat beters geven, dan het min 
fraaie figuurtje, dat hij den titel van Onderweg geeft. 

De boerinnetjes van Witkamp zijn aangenamer om 
tc zien ; men bespeurt, dat deze kunstenaar natuurwaar-
heid met een zekere gratie niet onvereenigbaar acht. 

Tot de fraaiste inzendingen op deze tentoonstelling 
behoort In Bretagne van Hubert Vos. Het Bretonsch 
interieur is met zeer veel zorg, doch zonder eenig 
effectbejag weergegeven. De figuren zijn vol leven en 
met zorg geteekend, iets wat men van vele figuren, 
op andere schilderijen, nu juist niet zeggen kan. 

Een heer te paard, op levensgrootte, van zijn hond 
vergezeld, wordt ons door G. Muller te aanschouwen 
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gegeven. Wie zich het fraaie ruiterstuk van den te vroeg 
overleden Henri Regnault herinnert, zal bij het beschou
wen van dit doek een zekere teleurstelling ondervinden. 
Daar zit geen leven in dit paard, met hoeveel zorg 
het ook geschilderd zij; ook de ruiter heeft iets stijfs, 
en mist relief. De achtergrond doet ons geenszins aan 
een stuk natuur denken; de hond is wel breed geschil
derd, doch geeft ons de illusie van het leven niet. 
Het was een stout bedrijf, door den kunstenaar onder
nomen, om een stuk van deze afmetingen te schilderen ; 
al was hij tegen deze taak nog niet opgewassen, hij 
toont toch, dat hij durft en zich niet door moeilijk
heden laat afschrikken. 

De stukken van Artz zijn, als altijd, zorgvuldig van 
behandeling en geven de natuur getrouw weer. Toch 
durven wij beweren, dat wij beter werk van dezen 
begaafden kunstenaar gezien hebben. Een Bloemen
meisje, van mevr. Bamberg—Zimmerman, is met smaak 
geschilderd; de stukken van Bource blijven beneden 
hetgeen wij van dezen kunstenaar verwachten mochten. 

Uitstekend zijn de ruiters van Breitner. Hier is 
alles leven en beweging, men ziet die artillerie naar 
voren stormen , te midden van een warrelwind van stof, 
door een schelle zon beschenen. De opmerking, die 
vroeger wel eens bij de stukken van Breitner gemaakt 
werd, dat de schaduwen wat donker waren, geldt hier 
niet. Indien men een aanmerking zou willen maken, 
zou het zijn, dat de teekening hier en daar van zekere 
nonchalance blijkgeeft. 

Tragisch bedoeld is de voorstelling uit La Dame 
aux Camélias, door N . v. d. Eeden; misschien zullen 
velen met ons haar nog liever melodramatisch noemen. 
Er zijn in dit stuk wel qualiteiten; de uitdrukking van 
het gelaat der hoofdpersonen is goed weergegeven, 
en toch is de indruk, dien men bij het beschouwen van 
dit stuk krijgt, niet bevredigend; er is geen lucht tus
schen deze figuren; het ware leven ontbreekt. 

In Le quart d'heure de Rabelais vertoont ons Van 
Engelen een tafereel uit een Parijsch restaurant, dat, 
mag het ook geen groote verdienste hebben, toch ook 
geen groote gebreken heeft; de figuur der jongedame 
die op den spiegel schrijft, is niet onbevallig. Onder
werpen, aan den Israëlietischen eeredienst ontleend, 
worden door Ed . Frankfort behandeld; deze jonge 
kunstenaar geeft wel blijk van talent, en zal, naar wij 
hopen, bij ijverige studie, een goed schilder kunnen 
worden. 

Onder de „groote" stukken behoort ook dat van Grass 
te Dusseldorp, waarop een onthoofd vrouwefiguur op 
een baar liggende, is afgebeeld, terwijl een jong man 
op den achtergrond staat te treuren. Het komt ons 
voor, dat de jonge vrouw van meer dan gewone af
meting is, en dat haar hoofd niet bij het lichaam past. 
Ook het coloriet van deze schilderij kan ons niet be
koren. 

Op eigen wieken noemt W . Hamel een schilderij, 
dat eene jongedame, in een leunstoel gezeten, voor
stelt. Daar ligt iets aandoenlijks in dit tafereel; de 
bleeke gelaatstint der jonge vrouw vormt een sterk 
contrast met de goedgeschilderde rouwjapon. Deze 
schilderij, die van talent getuigt, had o. i . wel een 
betere plaats verdiend, dan haar thans ten deel viel. 

Hoynck van Papendrecht, die ons bij vorige gelegen
heden zulke aardige tafereeltjes uit het militaire leven 
schilderde, blijft ditmaal beneden het gewone peil van 
Zijn talent. De hardblauwe lucht van Na de manocu-
we ontsiert deze schilderij ten eencnmale; ook de 
Idoemenmarkt is niet zoo goed als wij wenschen zouden. 

De binnenhuisjes van Huibers ziet men met ge
noegen ; toch zou eenige afwisseling op den duur niet 
schaden. Ook het binnenhuis van Kever doet ons 

geen nieuwe facetten van het talent des kunstenaars zien. 
Was totdusverre de behandeling van het naakt bij 

onze kunstenaars niet geliefd, de heer Wil ly Martens 
heeft ons willen toonen, dat ook een Hollandsch 
kunstenaar wel een gedeeltelijk ontkleed vrouwe
figuur kan schilderen. In het teruggeven van den 
vleeschtoon is de schilder niet ongelukkig geweest, 
en zelfs voor ons Hollanders, die zoo prudc zijn, 
hebben de schilderijen niets shocking's, of het moest 
zijn, dat men het ongepast vond, den schilder en zijn 
model tegelijkertijd af te beelden. Jammer is het, 
dat de linkervoet van de jongedame in Na het bad 
zoo buitengewoon groot is geworden. 

Wally Moes is ditmaal niet gelukkig; de twee lompe 
boerenkinderen in het bijzonder sterk groengekleurde 
gras kunnen ons niet bekoren. Ook Oldewelt heeft 
beter werk gemaakt dan wij hier van hem zien. 

Het schilderij van Omichen te Dusseldorp, een 
begrafenis in Westfalen voorstellende, is als alle 
Duitsche stukken , goed geteekend, maar zoo hard van 
kleur, dat onwillekeurig de gedachte aan een oleo-
graphie bij ons opkwam. 

De gebroeders Oijens kent men reeds lang als ver
dienstelijke schilders. Onder de stukken van Pieter 
trok ons De Moeder het meest aan door natuurwaar-
heid, al willen wij niet beweren, dat de handen dezer 
figuur onverbeterlijk geschilderd zijn. Het andere vrou
wefiguurtje bevalt ons veel minder; hier zijn de fou
ten tegen de teekening te zeer in het oog loopend. 
Op hetgeen David Oijens zond , komen wij later terug. 

De glasachtige figuurtjes van Postma zijn zoo onna
tuurlijk mogelijk; zij vinden echter, naar het schijnt, 
nog hunne bewonderaars, wat niet voor den kunstzin 
van het publiek pleit. 

Therese Schwarze's werk begint iets conventioneels 
te krijgen, wat ons zeer bedenkelijk voorkomt. Deze 
kunstenares schijnt er een bepaald aantal kleuren op 
na te houden , die zij bij al hare figuren toepast. Zij 
heeft inderdaad een schoone hoogte bereikt, doch wachte 
zich, gemaniëreerd tc worden. Dezelfde kleuren van 
Psalm 123 vindt men bij de Eerste Kerkgang terug. 
Moge ook zij bedenken Noblesse oblige! 

Stroebei, Taanman en Verveer geven ons niets nieuws 
te aanschouwen; ook Valkenburg blijft aan zijn gewoon 
genre getrouw, dat, hoe verdienstelijk ook, toch op den 
duur wat eentonig wordt. 

Wij meenen nu het voornaamste der figuurschilde-
rijen behandeld te hebben; nu komt landschap, zee
gezicht, enz. aan de beurt. 

P I T T O R E . 

D E N I E U W E W A T E R L E I D I N G V O O R D E 
S T A D N E W - Y O R K . 

De stad New-York vereischt voor haar waterverbruik 
een dagelijkschen toevoer van niet minder dan minstens 
250 millioen gallons of, het getal waterverbruikers op 
2'/, millioen stellende, door elkaar 100 gallons per 
hoofd en per dag; dit reusachtig bedrag, dat door 
de Crotonwaterleiding wordt aangevoerd, is door de 
snelle uitbreiding van het zielenaantal der wereldstad 
niet in staat aan de toenemende behoefte te voorzien. 
Door het stijgen van het zielental verminderde het 

1 waterverbruik per hoofd belangrijk en in toenemende 
mate , totdat, om aan het gebrek tegemoet te komen, 
van de waterleiding meer gevergd moest worden dan 
waarvoor oorspronkelijk bij den aanleg gerekend was. 
Het natuurlijk gevolg hiervan was een grootere druk
king , die echter aan de steeds toenemende vraag tot 
nog sterker toevoer niet kon voldoen. 

De beambten , met het toezicht belast, konden niet 
dan door de grootste zorg en waakzaamheid, de gevaren 
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van dezen onhoudbaren toestand voorkomen, en het 
was dringend noodig intijds voor een ruimer en snel
ler toevoer zorg te dragen. Bijna in het midden 
der stad ligt het groote Croton-reservoir; in Central
park cn in de onmiddellijke nabijheid van dit reuzen-
reservoir liggen nog twee reservoirs, waarvan één 
als ontvanger dienst doet en het water aan de 
beide andere reservoirs afstaat. Wanneer men er toe 
overging de Quaker-brugdam, zooals eerst het plan 
was, te bouwen, zou het reservoir een inhoud van 
32,200 millioen gallons water kunnen bevatten, eene 
massa, groot genoeg om eene oppervlakte van 9400 
morgen ter diepte van 10 voet te vullen. De water
leiding , die thans wordt aangelegd, heeft een aanvoer-
vermogen van 320 millioen gallons per dag en loopt van 
Crotondam naar een zeker punt van de grenslijn van 
New-York, waar men van plan is een groot reservoir 
te maken tot verspreiding door het aangrenzend stads
district; het overblijvende water is dan nog in staat 
om 250 millioen gallons dagelijks te leveren. Het 
noordelijk deel der leiding is in doorsnede 13.6 voet 
hoog en 13.6 breed; de halfcirkelvormige boog heeft 
een straal van 6.8 voet, de holle zijden hebben een 
straal van 20.92 voet en de bolle zijden van 18.5 
voet. De rotsmuren worden, waar dat noodig blijkt 
te zijn , met beton opgevuld en bekomen een bekleeding 
met metselwerk van 30 c .M. dikte tegen de zijden en 
bogen en van 15 c .M. aan de bolle zijden, behalve 
waar de aard van de rotswanden dit niet noodig 
maakt. Het ander gedeelte van de leiding, ter lengte 
van 6'j.l mijl, is in doorsnede cirkelvormig, heefteen 
middellijn van 12 voet en is met 30 c .M. dik metsel
werk bekleed. Wegens de niet toereikende hoogte van 
den grond, komt dit gedeelte omstreeks 100 voet la
ger dan het andere te liggen. Op het punt, waar de 
leiding de Haarlemrivier kruist, wier bedding be
langrijk lager ligt, duikt de leiding 200 voet dieper 
en passeert onder de rivier. A l het metselwerk zal 
van uit de hand gevormde en hardgebakken metselsteen 
in specie van I deel cement op 2 deelen zuiver zand 
van de scherpste soort gemaakt worden. Van Croton
dam tot de Haarlemrivier bedraagt de lengte 2 8 m i j l 
en vervolgens tot het Centralpark-reservoir 33 V, mijl. 
Behalve 3000 voet ten noorden van de Haarlemrivier, 
dringt de schacht der leiding door vasten rotsgrond. 
De wijze, waarop de leiding gemaakt wordt, is de 
volgende: Men boort putten of schachten op afstanden 
van 1 V 4 mijl en werkt dan in noordelijke en zuidelijke 
richting in elke schacht. Zoodoende zijn 24 putten 
ten noorden en 8 putten ten zuiden der Haarlemrivier 
noodig, die van 28 tot 350 voet in diepte verschillen. 
Deze schachten worden inwendig met hout betimmerd 
en elke schacht heeft een afzonderlijke hijschmachine, 
luchtpers en pomp, welke door twee stoomketels be
diend en bewogen worden. De schachten zijn 17'/-, voet 
in de richting van het ondergrondsch kanaal in diameter 
in den dag en 8 voet in diameter over de rechthoekig 
daarop vallende as. Twee bakken rijzen en dalen om 
beurten door middel van twee trommels, die op de 
werkas van de Dickson-hijschmachine zijn aangebracht. 
Een dezer is voor den rijzenden bak, die gevuld is, de 
andere voor den leegen, omlaaggaanden bak, die beneden 
met uitgebroken rotsgrond gevuld wordt. Voor beweeg
kracht gebruikt men 2 ketels van 90 paardekrachten elk; 
Ingersoll-luchtpersen en Eclipse-boortoestellen worden 
voor het werk in de tunnel gebruikt; zij voldoen uit
stekend , waarom over de geheele lengte der tunnel 
thans een aantal van 200 boorwerktuigen, 18 pers
machines en 30 stoomketels volgens dat systeem in 
werking zijn. 

De krachtigste luchtpersen hebben cilinders van 

I 46 a 75 c .M. , die de lucht tot een drukking van 80 
pond per vierk. Eng. duim samenpersen. De lucht 
wordt eerst in een ontvanger van gecondenseerde lucht 
gebracht, waar zij van alle schadelijke bestanddcelen 
en vocht gezuiverd en voorts naar beneden in de schacht 
gebracht wordt door buizen van 8 a 9 c .M. middellijn. 
Elk eind der tunnel wordt door 4 boormachines, paars
gewijze aaneen standaard of stijl verbonden, uitgeboord. 

De tunnel is niet op alle plaatsen van dezelfde con
structie en afmeting, maar deze is afhankelijk gesteld 
van de gesteldheid van den omringenden grond. De 
boogdikte van de tunnel bedraagt meestal 30 tot 50 
c . M . , de dikte der holle wanden 20, en deze worden 
door muren versterkt. 

Het totaal der aannemingssommen wijst het belang
rijke cijfer van 11,890,342 dollars aan. 

V A R Ï A T ~ ~ " 
Verval van bruggen door onvoldoend onderhoud. Een 

voorbeeld van snel verval van een ijzeren brug, die 
niet genoegzaam onderhouden wordt, vindt men te 
Philadelphia, in Calloiv-Hillstreet. Onlangs werd be
sloten deze brug te verven en toen de schilders met 
den arbeid begonnen, ontdekten zij hier en daar plek
ken , die ongeveer I centimeter diep ingeroest waren. 
Het weerstandsvermogen der brug was reeds belang
rijk verminderd en de trilling was bij het berijden zoo 
sterk, dat de werklieden den arbeid moesten staken 
en gevaar liepen door de schuddende deelen afgewor
pen te worden. Bij onderzoek bleek , dat niet alleen 
de spanten, maar al het ijzerwerk door roest was aan
getast. Bovendien was de brug , die in eene helling 
ligt, benedenwaarts afgeweken en waren de kruissta
ven of tusschenverbindingen reeds krom gebogen. De 
houten blokjes der bestrating tusschen de tramrails wa
ren tegen elkander opgewrongen en het asphalt der 
voetpaden gebarsten. De brug ligt over een spoorweg 
en heeft een overspanning van 340 voet; zij werd in 
1875 gebouwd en een tijdvak van slechts 10 jaar was 
voldoende om haar voor den verderen dienst ongeschikt 
te maken. Bij goede voorzorgsmaatregelen en met ge
ringe onderhoudskosten had men dit kunnen voorkomen. 

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

'S-GRAVKXHAC.K. In don brief van de Société dc Chcminsde 

fer économiques, waarmede de onderhandelingen voor eene 
concessie van het tramwegnet op nieuwe grondslagen zijn her
opend, verlangt de Sociéti zekerheid omtrent de volgende pun
ten, die nog aan de beslissing van het Gemeentebestuur bleven 
onderworpen: 

10. De lijn Plein—Scheveningen (nieuwe weg) moet bij 
electrische exploitatie over het Korte Voorhout gaan en de 
retourlijn van Scheveningen door de Kanonstraat. De Sociéti 
stelt van deze voorwaarde de aanvaarding der concessie af
hankelijk. 

2". De richting der lijn Laan-van-Meerdervoort—Stadhuis. 
3°. De aanwijzing van de veranderingen aan den openbaren 

weg, die gemaakt moeten worden bij den aanleg der lijnen. 
40. Vaststelling van een maximum der kosten tot verfraaiing 

van het depót te Scheveningen. 
Wat de electrische exploitatie betreft, acht de Société het 

jaargetij te ver gevorderd om reeds in 1S87 electriciteit te kun
nen aanwenden. In plaats van 1SS7 zal dus 1888 moeten wor
den bepaald: in elk geval brengt het belang van den conces
sionaris mee om de electriciteit zoo spoedig mogelijk in te voeren. 

— Naar het Dagblad verneemt, zijn wederom plans in be
werking tot verandering van het gebouw van den Hoogen Raad, 
dat, zooals men weet, hoewel eerst 23 jaren oud, wel wat aan 
soliditeit te wenschen overlaat. 

Het voornemen schijnt te bestaan om een nieuw gebouw op 
te richten, waarin al de rechtscolleges zouden vereenigd zijn. 

Dezer dagen werd door den Rijksbouwmeester, den heer 
Peters, eene schets aan de leden van den Hoogen Raad ter 
inzage voorgelegd. 

— De hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat in 
Zeeland, de heer M . B. G . Hoogerwaard, heeft van de Japan-
sche Regeering aanzoek ontvangen om als hoofd van den 
Waterstaat daartelande op te treden. 

De heer Hoogerwaard heeft echter voor de uitnoodiging 
bedankt. 
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ROTTERDAM. Vooi de betrekking van 
hoofdmachinist van het stoomgemaal Prins 

Alexander aan het Kralingsche veer, 
waaraan eene jaarwedde van ƒ840 's j aars 
met genot van vrije woning, vuur en licht 
is verbonden , hebben zich niet minder dan 
160 sollicitanten aangemeld. 

Vóór 1 November zal de benoeming 
plaats hebben. 

SCHIEDAM . Eindelijk is eene beslissing : 
genomen in de zaak van het station. Het 1 
nieuwe gebouw zal, naar men verneemt, 
verrijzen op dezelfde plaats waar het oude 
staat. I 

KAMPEN. De Gemeenteraad besloot on- j 
langs een drinkwaterleiding aan te leggen, 
waarvoor het water zal genomen worden | 
uit de heide. Naar aanleiding daarvan 
zullen, volgens dezer dagen genomen raads
besluit, 232 H . A . heidegrond onder Olde-
broek worden aangekocht tegen/ '70deH.A. 

ZEVENBERGEN. Na tweemalen te hebben 
geweigerd, heeft de gemeenteraad con
cessie verleend aan den Heer A. Hartog 
te Rotterdam, tot het leggen van een stoopi-
tram, loopende van Leur over Zevenbergen 
naar Klundert en Willemstad. 

— Naar men verneemt, bestaan er plans 
tot het aanleggen van eene drinkwaterlei
ding in deze Gemeente. Het water zou 
worden getrokken uit de rivier de Mark. 

REENEN. In deze gemeente werd deel
genomen in de leening ten behoeve der 
geheele voltooiing van den Oosterstoom
tramweg onder voorwaarde, dat de lijn 
met 1 Jan. e. k. in exploitatie zou worden 
gebracht. Dit blijkt echter onmogelijk, 
en nu heeft de directie der Trammaat
schappij zich tot den Raad gewend met 
het verzoek den termijn te verlengen tot 
1 Juli 18S7. 

H e t Kantoor van 

F E R D . E N G E R S 
is Vet'plflaftt naar de 

Heerengracht 335 
bij de Oude Spiegelstraat, 

A T l S T K I i l J . V T I . 

Openbare Verkooping 
V A N 

- W E I L - A - I S T D E T S T . 
C. W. MARIS J R . Notaris te Klundert, zal 

ten verzoeke zijner principalen, i n het 
openbaar ve i l en en ve rkoopen : 

EERSTE KOOP; E e n perceel W E I L A N D , 
gelegen in het Strepenland, gemeente Zeven

bergen , kadaster sectie E , No. 80, groot 
1.30411 Hectaren. 

TWEEDE KOOP. E e n perceel W E I 
L A N D , gelegen muist den eersten koop, 
kadaster sectie E , No. SI , groot 2.S70O 
Hectaren 

DERDI KOOI. E e n perceel W E I L A N D , 
gelegen in Meester Klaas- of Rietland, ge
meente Klundert, kadaster sectie I), No. 157, 
groot 2.2910 Hectaren. 

Inzet. Dinsdag 26 October 1886, in het 
Hotel Dolk. 

Toewijzing, Dinsdag 2 November 1S8C, in 
het Hotel de l'Ancre, beiden te Zevenbergen, 

telkens des avonds om li nre. 

Aanbesteding. 
De Architect A. V A N A M E Y D E N V A N 

DUYM DZN. . is voornemens namens zjjnen 
principaal op Vrijdag den 29" October 1886 
des namiddags ten 2'„, ure , in het Hotel 
BÜWALDA aan den Van Stolkweg in het Sche-
veiiingsciie Park te' Sclrveningsn, bij open
bare inschrijving aan te besteden: 

He t B o u w e n van eene V i l l a , Sta l , 
Koe t shu i s en Koe t s i e r swoning 
op het ter re in genaamd Olanda 
aan den V a n S to lkweg i n het 
Scheveningsche P a r k te Sche
veningen. 

Aanwijzing in loco zal plaats hébben op 
Zaterdag den 23'" October 1886 des namid
dags ten 2'/i »re precies. De teekeningen 
en bestekken" liggen van af Zaterdag den 

j October 1SSG ter visie aan het Hotel 
Huwalda bovengenoemd en zijn van af dien 
datum aldaar verkrijgbaar ad ƒ l i . — , zoo ook 

I bij den Architect bovengenoemd te Rotler-
1 lam, Schiedamsehen Singel 65, bjj wien te-
I vens nadere inlichtingen zijn te verkrijgen. 

| H.H. Schilders en Architecten. 
Schi lderacht ige Photographisehe 

Stadsgezichten met Oude Gevels en 
Landschappen van Oudewater en O m 
s t r eken , waaronder de Heksenwaag, Huis 
van Arminius, Ark, enz Verkrijgbaar bij E. C. 
R A H M S . te Oudewater. 

B E R I C H T . 

In antwoord op de aanvrage van 
een drietal abonnenten, die de vorige 
jaargangen van De Opmerker tot ver
minderden prijs wenschten aan te 
koopen , is dienende, dat de jaargan-
gang 1883 is uitverkocht. Exempla
ren van den jaargang 1884 of 1885 
zijn , voor zooverre de voorraad strekt, 
tegen betaling van vier gulden te 
bekomen. 

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

Er wordt ter kennis gebracht van Aanne
men van Openbare Werken dat op 1/18 
November ISSfl een l i c i t a t i e zal plaats heb
ben bjj het Ministerie van Oorlog voor de 

aanneming der V E S 
T I N G W E R K E N 
van Bnearest. 

De algemeene en speciale voorwaarden 
kunnen gevraagd worden aan de Legatie 
van Reumanie, me des 2 Eglises, No. 35, 
te Bruttal, eiken werkdag van 1 tot 3 uren. 

Bouwterrein te Koop. 
Aan den Roermondschen weg te 

Pe>t(oo zijn eenige goed gelegen 
BOUWTERREINEN te K o o p , 
van verschillende breedten en diep
ten, zeer geschikt voor den bouw 
van Heerenhuizen. 

Te bevragen bij den heer H . V A N 
HASSELT, Mr. Timmerman, aldaar, 

hiljelii'ooiii-ceiiH'iil 
wordt onder nevenstaand merk door den ondergeteekende 
in den handel gebracht en is een door de Heeren Pro
fessor VON KOCH en DR. ADA MY te Darmstad uitge
vonden materiaal, hoofdzakelijk bestaande uit gemalen 
l ava (uitwerpsel van vuurspuwende bergen). 

Polychrooiii-comeiit is het goedkoopste materiaal, 
zoowel* voor bepleisteriug, dw volkomen tegen den invloed van het weer bestand is, als 
voor voegwerk. 

Bijzondere voordeelen: 
1». De bepleistering is gelijk van toon en lichtgrijs, in de kleur van Bentheimersteen; 
2" Geen uitwaseming van kalk of silicaat; . , , 
3" Geene bij gebruik van gewoon cement voorkomende windscbeurtjes; _ 
4"' Eene bepleistering met Polvchroom-cement kan beschilderd worden 4 ot ; ; weken 

nadat zij aangebracht is. De beschildering kan het afwasschen verdragen. 

Hoofddepot voor Nederland bij Theod. Ferd. Bierhorst te Haarlem. 
Actieve Agenten en Vertegenwoordigers gevraagd. 

BECKER & BUDMNGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A » 

^r^^::::-^f W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -

• \ * » ™ M | H E N ANDERE 

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

voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmail ieerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
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De Portland-Cementfabriek van 

DYCKERHOFF & SÖHNE ( T M t l 
I f A l l i ö i e b l i r g b i j I t i e l i r i r l i n / d . l i i j n 

levert haar erkend en mtmuntend fabrikaat , naar 
GOUDEN den eisch der werkzaamheden langzaam- ni' snelbindend, DUSSELDORF 

Staats-Medaille "iet garantie voor de grootste matheid en .san 
deugdeljjkheid. 

Productie-vermogen der tabnek: tOO.OOO vaten per jaar. 
Magii/ijidiuuders iti de voornaamste steden. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

Diploma A: 
Eerste prijs 
voor uit
muntend 
fabrikaat 

Kassei 
1870. 

Bekroond: 
D u x s e l d o r p 1SS0 

Weenen 1SN0. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOH A N N ODORICO, Frankfort a/M. 
FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursale»: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p s - o i - i < - i i t i * * : » o . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E R D . E N G E R S , Amsterdam, 

Heereiiffnu-ht. hij do Oude Spiegelstraat 11. 335. 

NEUCHATEL A S P H A L T E COMPANY L ™ . LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K TRADE M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

AMSTERDAM 
Beltweg Iff". 3. 

VAN 

V A L D E T I M E R S 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asplialhvegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in ..sphall-Mastiek voor Trottoirs, Skating-liinks, Moutvloeren, 

Kelders. 
Koll- en Kegelbanen, Winkel- en Magazpvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Ikton-Fumleeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, lieltweg 3, Amsterdam, of bij den Heet 
H . G. KNOOPS C . O Z N . . Beekstraat F. Oil, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

Hollands Noorder-Kwartier. 
Aanbesteding, 

bjj inschrijving op Maandag 1 November 1886, 
des middags ten 12 ure, op het Koggenhuis 
te Medenltlik, van : 

Bestek N°. 18. 
H e t maken van de grond- en kunst

w e r k e n , het leggen van spoor
baan en wisse ls , het maken en 
plaatsen v a n afdeelingsteekens 
en afs lui t ingen en hot ui tvoeren 
van oonige andere werken , ten 
behoeve van den Lokaa lspoor 
weg M e d e m b l i k - H o o r n . 

Inlichtingen zijn vcrkrjjgbaar en bestekken 
met teekeningen a fit,— per stel, aan het 
bureau van dén Ingenieur Kl i lKOKI! te Me-
demldil. 

D E L E T T & C \ ~ 

Ooolxeetlijk S41H. Hot te rit am. 
V L O E R - en W A N D T E G E L S , 

TROTTOIR.-, C F J E \ T - E I J Z E R S T E E \ T E I , E L S . 
Groote voorraden. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 

en Ventilatie, Oas- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen enz. 

BEKROOND met Gouden, Zilverenen Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m IV. JittO, 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd 

H . & J . SUYVËRT" 
F A B R I K A N T E N V A N 

EX \ \ E R K T I U , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

AMSTERDAM. 
PIIOTOLITIiOI.illl'IIIE. PII0T0Z1 MiflABAPII1E 

en Stéréotype-Inrichting 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichting voor Pliatalitnagraphle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phatazlnra-
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne stéréatype-liirichlliig voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen inet proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratis toegezonden. 

O . J . T H I E M E . 

DROOG INRICHTINGEN voor Kohleen andere al of 
niet tropische producten; 

Rollende en K\|iniiseerenile Steeiiovenka|i|ien, 
GEBOUWEN in Schcrphoek n uur andere bntnijm, 

geheel in ijzer i l ijzer uii hout °! steen. 
VAN OER LINDEN & C"., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

Galvaniseert!!*; ap Laan. 

Gedrukt bjj 0. W. TOL der Wiel & C°., te Arnhem. 
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J R C H I T E C T V R A E T Ï J M I C I T I A 

Redacteur-Uitgever F. \V. V A N CKNDT TGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advcitentiëii: 

Bureau van De Opmerker y Driekoningenstraat 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectttra et Amicitia JAN SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEYJES cn A. W. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den Meer 

C. H. P O S T H U M U S M E Y J E S , Kerkstraat 170 ie Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den lieer 

T H . G. S T R E N G E R S , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

A.W.W.I 
Al iONNFMKNT /'2.25 per 3 maanden ol wel zes vu/den per jaar, bij 

[vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. VOOr het buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsch-Indië f 9.- , beiden bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E N ad 20 tent vi.cn- eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewtjsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen * 

APZOTCDERLIJKI HOMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per .stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bateau van De Opmerker te 
Arnhem en hij den Iloofd-t orrespondent Ji Ml. < >. STKMI.KR CZN., Boek
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

a. 

De 869ste vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 27 October a. s., des avonds te 8 uren, in 
het American Hotel, alhier. 

De agenda voor die vergadering is: 
Mededeelingen van het Bestuur; 
Bijdrage van het eerelid A. N. Godefroy; 

c. Kunstbeschouwing. 
Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

(A. etA.) IETS OVER D E INRICHTING 
V A N MUSEA. 

door A. \V. W E I S S M A N . 
(Slot van pag. 337.) 

De zeer belangrijke verzameling der National Galeiy 
te Londen was tot 1876 in zeer weinig passende lo
kalen gehuisvest. Men besloot toen nieuwe zalen te 
maken, doch de verbouwing zóó te doen geschieden, 
dat het bezoek aan het Museum ongehinderd kon 
doorgaan. 

De verbouwing van ruim één vierde deel van het geheel 
kwam totdusverre gereed. Het nieuwe gedeelte bevindt 
zich rechts achter het oude gebouw en bestaat uit 
twee groote zalen, die rechthoekig op elkander lig
gen en door een kleinere, vierkante zaal verbonden 
zijn. Uit deze groote zalen komt men in kleinere ver
trekken , die in den vorm van een grieksch kruis om 
een achtkante middenzaal gegroepeerd zijn. 

De verdieping gelijkstraats bestaat uit verschillende 
dienstvertrekken, de zalen op de eerste verdieping 
hebben allen bovenlicht. De achtkante zaal heeft een 
glazen koepel en 4 nissen voor de schilderijen; de 
andere zalen hebben tongewelven , waarvan het midden
deel uit glas bestaat. 

De groote zalen zijn 36.50 M. langen 12 M. breed; 
dc kleine zalen zijn ongeveer 12 M. in het vierkant. 
Ter versiering zijn in de koepelzaal en in de door
gangen naar de andere zalen muurzuilen van groen 
Italiaansch marmer aangebracht. De plinten der zalen 
bestaan allen uit zwart Belgisch marmer; de wanden 
zijn in een zachtroode kleur beschilderd; het fries 
daarboven is met ornementen in twee kleuren groen 

beschilderd. In de achtkante zaal prijkt dit fries met 
de woorden: The works of those who have stood the 
test of ages have claim to that respect and veneration 
to which up modern can pretend. 

De architraaf, onder deze friesversieringen, is ge
deeltelijk verguld. Het gedeelte der gewelven, dat 
niet door glas wordt ingenomen, is met caissons voor
zien, die in stilgrijze tinten, hier en daar door wat 
goud gehoogd , beschilderd zijn. 

De vloer der zalen bestaat uit eikenhout; slechts in 
de achtkante zaal heeft men een gefigureerde, marmeren 
vloer gemaakt, die wel-is-waar zeer goed van teeke
ning is, doch het licht op hinderlijke wijze reflecteert. 
De wijze, waarop de bovenverlichting is ingericht, 
geeft tot bedenking aanleiding, daar het zenithlicht 
niet genoeg weggenomen is. De zalen van 36.50 M. 
lengte zijn te groot, daar de bezoeker door het groote 
aantal schilderijen een verwarden indruk krijgt. 

Voor de versiering van het interieur zijn klassiek-
Korinthische vormen gekozen; de architect E. M. Barry, 
die het Museum bouwde, heeft ook voor het uitwendige 
een waardig, streng-klassick ontwerp gemaakt, dat 
echter totdusverre niet tot uitvoering gekomen is. 

In het jaar 1866 werd door de Oostenrijksche Regee
ring een prijsvraag voor een ontwerp van de Hofmusca, 
tusschen de architecten Ferstel, Hansen, Hasenaucr 
en Von I.öhr uitgeschreven. Dc ontwerpen dezer beide 
laatsten werden van gelijke waarde, wat bruikbaarheid 
aangaat, geacht, en een nieuwe prijsvraag uitgeschre
ven om te kunnen beslissen, wie de zege zou wegdragen. 

De Jury kon tot geen eenstemmigheid komen, en, 
men besloot de beslissing aan Semper, die toen te 
Zurich woonde, op te dragen. 

Semper gaf aan Hasenauer's ontwerp de voorkeur, 
doch wist tevens te verkrijgen, dat hij in gemeenschap 
met dezen de plans verder zou uitwerken en de uit
voering zou leiden. Semper kwam toen voorgoed 
naar Weenen, en was tot 1876 met Hasenauer werk
zaam. De verhouding der beide architecten schijnt af-
en-toc zeer gespannen geweest te zijn , en vele Duitsche 
technische bladen hebben herhaalde malen de vraag 
behandeld, wien van beiden het auteursrecht toekwam, 
doch zonder dat een afdoend antwoord gegeven is. 
Zooveel schijnt zeker te zijn, dat Semper's hand vooral 
in de gevel-architectuur te herkennen is. 
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De beide musea zijn op pag. 307 van den jaargang 
1883 van dit blad door den heer Henri Evers uitvoe
rig beschreven; wij behoeven dus niet in herhalingen 
te vervallen, en kunnen onze lezers daarheen verwijzen. 
Een afbeelding van de musea is bij die beschrijving 
gevoegd. 

Een der musea is voor natuurlijke historie bestemd, 
het andere dient tot het opnemen van kunstwerken. 
In het kunstmuseum bevat de verdieping gelijkstraats 
in het midden een groote vestibule met monumentale 
trapzaal; daarachter bevindt zich een zaal voor moderne 
beeldhouwwerken; zalen van verschillende grootte zijn 
om twee binnenplaatsen gegroepeerd, en bevatten Egyp
tische, Grieksche en Romeinsche beeldhouwwerken, 
een wapenverzameling , dienstlokalen , enz. 

De eerste verdieping van het gebouw, die men langs 
de monumentale hoofdtrap bereikt, bevat, om de bin
nenplaatsen , zalen met bovenlicht, en aan de gevelzijden 
twee rijen kabinetten en kleinere zalen boven elkander. 

In het sousbasement bevinden zich woningen, berg
plaatsen , enz. Daar het museum nog niet geheel af
gewerkt is, kan men over de wijze van inrichting nog 
geen oordeel vellen. Slechts schijnt het, dat de afmetin
gen der bovenlichtzalen te groot zijn genomen. 

Ten slotte wenschen wij nog eenige woorden aan het 
Rijks-museum te Amsterdam te wijden. Een beschrij
ving van dit gebouw behoeven wij niet te geven; in
dien er nog onder onze lezers zijn, die het niet gezien 
hebben, dan kunnen wij hen naar het door ons bij 
den uitgever Gouda Quint te Arnhem in het licht ge
zonden werkje verwijzen. Wij zullen ons daarom tot 
eenige critische beschouwingen bepalen. 

Toen de architect Cuypers zijn plattegrond concipi
eerde, schijnt hij zich de planverdeeling van Hase-
nauer's museum ten voorbeeld gesteld te hebben. In 
allen deele was dit plan echter niet te volgen, daar 
de verplichte doorrit tot verandering aanleiding moest 
geven. Om nu niet, zooals Sender te Dresden deed , 
door het aanbrengen van één hoofdtrap aan eene zijde 
van den doorrit het geheele plan te moeten bederven , 
heeft de architect twee hoofdtrappen gemaakt, wat 
hem als van zelf het motief der beide torens aan den 
voorgevel aan de hand deed. 

De zalen met zijlicht, op den begane-grond, zijn, 
evenals te Weenen , niet voor het tentoonstellen van 
schilderijen bestemd , doch dienen deels voor het pren
tenkabinet, deels voor tijdelijke tentoonstellingen, en 
voor het overige voor Nederlandsche oudheden. Dat 
men in ééne dezer zalen toch schilderijen exposeert, 
mag den bouwmeester niet tot grief gerekend worden. 

Op de eerste verdieping zijn de schilderijzalen aange
bracht. De doorrit gaf als v .n zelf aanleiding tot het 
maken van één groote zaal. Daar de bouwmeester 
echter waarschijnlijk bevreesd was, dat deze zaal, die 
ongeveer 42 M . lengte bij 19 M . breedte gekregen 
zou hebben, van te groote afmetingen zou zijn gewor
den , heeft hij , door het aanbrengen van kabinetten 
met bovenlicht, aan weerszijden van een donkere mid
dengang een effect zoeken te krijgen, dat de voordee-
len, aan de tusschenschotten van het Berlijnsch Museum 
verbonden, met die van de Rottmannzaal te Munchen 
vereenigt. Tevens werd op deze wijze een perspectie-
vische werking, niet ongelijk aan die van de nieuwe 
zalen in de National- Gaiety, verkregen. 

Hoeveel verdienste er ook in deze gedachte schuilt, 
het bleek toch, dat deze eerezaal niet aan de verwach
ting beantwoordt; laten wij zien waarom. 

Aan het einde van deze zaal bevindt zich de zooge
naamde Rembrandtzaal. De zalen daarnaast, die met 
weinig moeite van bovenlicht voorzien hadden kunnen 

•worden , dienen thans voor oudheidkundige doeleinden, 

en maken, te midden van de schilderijzalen, geen gun
stig effect. De bovenlichtzalen aan de noord- en zuid
zijden hebben een lengte van 29 bij een breedte van 10 
M . ; de overige bovenlichtzalen hebben een afmeting 
van ongeveer 10 M . in het vierkant. De kabinetten 
aan de noordzijde hebben afmetingen , overeenkomende 
met die te Kassei, die een zeer gunstige reputatie 
genieten. 

De afmeting der 4 groote bovenlichtzalen overtreft 
die in de oude Pinakotheek te Munchen en te Dres
den , die reeds door velen voor te groot worden aan
gezien. Het kan niet ontkend worden , dat daardoor 
dezelfde verwarrende indruk ontstaat, waarvan wij 
reeds bij de zalen van de National-Gaiety spraken. 

Indien deze zalen door een middenwand in tweeën 
werden verdeeld, zou niet slechts wandvlakte gewon
nen , maar tevens een rustiger effect bereikt worden. 
De kleine bovenlichtzalen aan de oost- en westzijden 
zijn zeer gunstig van afmeting. Dc zoogenaamde Rem
brandtzaal is ook te groot; in een kleinere zaal zou
den de doeken , thans daar gehangen, beter voldoen. 

De kabinetten ter wederzijde van de eerezaal heb
ben echter een te geringe diepte, welk bezwaar, door 
de daarvoor gehangen draperieën, nog te sterker uitkomt. 
Werden de scheidingen tusschen de kabinetten door
getrokken , dan zou men een viertal zalen krijgen, die, 
evenals de noordelijke cn zuidelijke zalen verlicht, 
een goed geheel zouden opleveren, en waardoor ook 
aanzienlijk aan wandvlakte gewonnen zou worden. 

De verlichting der zalen is zeer voldoende, alleen 
de eerezaal en de Rembrandtzaal maken eene uitzon
dering. De kabinetten ter wederzijde van de eerezaal 
hebben bovenlicht, dat echter deels door de beide 
hoofdtorens, deels door de staande wanden van de 
binnenplaats-overkappingen zeer geschaad wordt. Wer
den de binnenplaats-bekappingen naar vier zijden afge-
wolfd, dit zou waarschijnlijk reeds verbetering brengen, 
daar in het model- of proeflokaal van de eerezaal, dat 
indertijd geheel vrij stond, het licht voldoende werd 
geacht. Een radicale verbetering zou het echter zijn, 
op de door ons boven aangegeven wijze van de eere
zaal vier zalen te maken. Mocht het blijken, dat de 
noordelijke zaal, grenzende aan de entreezaal, dan nog 
geen goed licht had , wegens het schadelijk effect van 
de hoofdtorens, dan zou die zaal bij de entreezaal aan
getrokken, ofwel voor minder belangrijke stukken ge
bruikt kunnen worden. 

De Rembrandtzaal heeft niet, als de andere zalen , 
van twee zijden invallend bovenlicht, doch ontvangt 
al haar licht uit het noorden. Het koude licht, op 
deze wijze verkregen, doet aan Rembrandt's Nacht-
'wacht geen goed. Warm licht was hier een eerste 
vereischte geweest; men denke slechts aan het bekoor
lijk effect, dat de namiddag-verlichting op het doek, 
toen het nog in het Trippenhuis hing, teweegbracht. 
De Staalmeesters voldoen thans, nu zij op het zuiden 
hangen, trots de wansmakelijke draperie, veel beter. 

Zeer hinderlijk is in het Museum de sterke weer
kaatsing der terrazzo vloeren. Slechts door daarover 
parketvloeren van eikenhout tc leggen, kan men de 
reflectie verminderen. Tapijten toch zijn èn te kost
baar èn, door het zich daarop verzamelend stof, na-
deelig voor de schilderijen. Dc pogingen, in de Rem
brandtzaal gedaan, om door een velum het van bo
ven invallend licht te beletten op den vloer tc komen, 
kunnen niet geslaagd genoemd worden. 

De heeteluchtverwarming, waarmede men in het 
buitenland slechte ervaringen opdeed, wegens het stof, 
dat zij veroorzaakt, zal ook hier op den duur schade
lijk werken. 

De rijke beschildering der zalen, hoe verdienstelijk 
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op zichzelf, werkt zeer storend bij het beschouwen 
der kunstwerken. Stiller tinten en veel minder goud 
zouden een beter effect gegeven hebben. Dc schilde
rijen , voor het meercndeel met het oog op een zeer 
eenvoudige omgeving geschilderd, voldoen niet in deze 
rijke zalen. De kolommen cn vergulde beelden in dc 
Rembrandtzaal zijn daar ook niet op hun plaats. 

Niet ongestraft heeft men Klenze's raad: Jedcs Opfer 
für die sweckm&ssige AufsteUung mid Beleuchtung der 
Kunstwerke ist zu bringen; pikante and reie/ie Effecte, 
welche Saulendurchsicltten, Reickthum, architectonische 
Format geben können, sittd stt vermeiden in den wind 
geslagen. 

Wat betreft den stijl van het gebouw kunnen wij 
verwijzen, naar hetgeen wij vroeger reeds schreven. 

Aan afkeurende oordeelvellingen over het Rijks
museum ontbrak het sedert niet; slechts enkele trouwe 
volgelingen van den bouwmeester hebben voor zijn stijl 
een lans gebroken. Aan het uiterlijk van het gebouw 
valt echter niet te veranderen. Wel kan men in de 
zalen die wijzigingen aanbrengen, die noodig zijn om 
het ongestoord genieten der meesterstukken mogelijk 
te maken. Hopen wij, dat ook onze opmerkingen 
het hare mogen bijdragen , om die wijzigingen, althans 
ten deele, spoedig te doen plaatsvinden. 

Ter verduidelijking onzer denkbeelden doen wij dit 
opstel van een schets vergezeld gaan , waarop is aan
gegeven, hoe met betrekkelijk geringe kosten en zon
der aan de gevels iets te veranderen, in het Rijks-mu
seum de verbeteringen kunnen worden aangebracht, 
waaraan het zoo dringend behoefte heeft, terwijl men 
dan tevens, zonder aanbouw , een aanzienlijke vermeer
dering van wandvlakte zou verkrijgen. 

Verklaring der afbeelding: 
a. entreezalen (de twee vleugels van de bestaande 

entreezaal). 
b. zaal met staand licht (het middendeel der be

staande entreezaal, na wegneming der gekleurde 
vensters). 

c. vier zalen met bovenlicht (de bestaande eerezaal 
met kabinetten). 

d. Rembrandtzaal. 
e. zaal met bovenlicht (de bestaande Karolingische 

kapel). 
/ . twee zalen met bovenlicht (dc bestaande zaal 

voor buitenlandsche kunst). 
g. zaal met bovenlicht (de bestaande regentenkamer). 
//. twee zalen met bovenlicht (de bestaande zaal 

voor ioA'-eeuwsche kunst). 
i. twee zalen met bovenlicht (de bestaande zaal 

voor portretten). 
k. twee zalen met bovenlicht (de bestaande zaal 

van der Hoop.) 
/. twee zalen met bovenlicht (de bestaande bi

bliotheek). 
m. acht bestaande zalen met bovenlicht. 
n. gewijzigde bekapping der binnenplaatsen. 

(A. e tA.) E E N N I E U W B E U R S P L A N . 
{Met een plaat). 

Hoe afgezaagd het voorstellen en bespreken van 
beursplannen nu ook wordt, het groote gewicht der 
zaak zelve dwingt ons niet achteraf te houden, wat 
nog wel eens der overweging waardig kon zijn. 

Het is daarom, dat wij langs dezen weg op het 
reeds vroeger gepubliceerde plan, na daarin eenige 
veranderingen gebracht te hebben, nog eens de aan
dacht der vakmannen willen vestigen. 

De plaatsing van de Beurs is gebleven. Van de 

I terreintjes tot verbetering der rooilijn langs de Dam* 
! raktrevels is afgezien, waardoor de Boulevard eene 
\ gebogen rooilijn krijgt, die ook in het nieuwe gedeelte 
'volgehouden is, waardoor het einde midden tegenover 

het nieuwe Stationsgebouw komt. Aan de Prins-Hen
drikkade is eveneens bouwtenein beschikbaar gesteld, 
met de rooilijn evenwijdig aan die van het Station, 
waardoor het vroeger opgegeven oppervlak bijna wordt 
verdubbeld. De haventjes, die, gereduceerd tot een 
vorm als het voorgaande plan aangaf, nog meer doel
loos zouden zijn dan thans, zijn geheel weggedacht. 

Een gebogen boulevard klinkt wellicht iets vreemd. 
Dat er echter gegronde bezwaren tegen in te brengen 
zijn , is niet denkbaar. Integendeel , de voor die breedte 
niet zeer lange straat, zal zich daardoor langer voor
doen , terwijl het contrast met de nauwe, kronkelende 
straten in de onmiddellijke nabijheid, niet zoo scherp 
zou zijn, als bij een rechte boulevard (althans een van 
C5 meter breedte). 

Tot zoover genoeg voor de toelichting der verande
ringen , in het plan aangebracht. 

Al le voordeden breed uit te meten en over de be
zwaren met eene enkele aanwijzing heen te stappen, 
gaat echter niet. Om deze fout, waartoe men zoo ligt 
geneigd is, niet op het geweten te hebben, is het 
beter van beiden niets te zeggen. Bij wat de Redac
tie in haar nommer van 19 December j . l . over het 
voorgaande plan schreef, leggen wij ons gaarne neder; 
alleen op het toen aangevoerde „toch vreezen wij, 
dat de hooge eischen, die de bewoners der te ont
eigenen perceelen zullen stellen, de verwezenlijking 
weder onmogelijk zullen maken," wenschten wij nog 
even terug te komen. Niet wijl zij toen den toestand 
te zwartgallig inzag, maar omdat, naar onze beschei
den meening, het bijgaande plan voor een groot deel, 
zoo niet geheel, aan deze rechtmatige klacht tege
moet komt. 

In het Gemeenteblad van 3 Apri l 1884 stellen Bur
gemeester en Wethouders voor, het beursgebouw te 
plaatsen aan den Dam (ongeveer op dezelfde plaats). 
Daarvoor moet onteigend worden 5096 M ' 2 , zijnde de 
perceelen van af den Vijgendam tot aan de Papenbrug
steeg , waarvoor gesteld werd „het hooge bedrag van 
2V2 millioen gulden". Volgens deze gegevens zou 
dus de som voor onteigening, zooals die op bijgaand 
plan is voorgesteld , nl. 6000 M 'J, db 3 millioen be
dragen , terwijl de[20000 M 1 beschikbaar bouwterrein 
ongeveer eene bate van 2 millioen kan opleveren. 

Wij vermeenen echter te kunnen wijzen op de gun
stige omstandigheid , die dc onteigening in nevensgaand 
plan onderscheidt van een in den gewonen zin, die 
bedoeld wordt in bovengenoemd Gemeenteblad. De 
eigenaars behoeven hier niet kort en goed de deur 
uitgezet te worden, om zelf maar weer fortuin te zoe
ken ; de Gemeente kan de te amoveeren terreinen be
talen met in stand overeenkomende, aan de Boulevard. 
De nieuwe eigenaars kunnen, alvorens zij de oude 
huizen verlaten, nieuwe bouwen , terwijl eerst na het 
betrekken daarvan , de Gemeente eigenaresse wordt van 
de oude perceelen, m. a. w. de stad behoeft in dit 
geval geene bespottelijk hooge sommen te betalen voor 
dc affaires en de standen , daar de zaken alleen worden 
verplaatst en de standen in ieder geval eene verbetering 
ondergaan. 

Dat de meeste eigenaars daarnaar wel ooren zullen 
hebben, is geene te gewaagde onderstelling. 

Wanneer men nu op deze wijze de rekening opzet 
en de 14000 M ' , die na aftrek van de 6000 in ruil 
gegevene, nog beschikbaar zijn en dus eene waarde 
vertegenwoordigen van 1.4 millioen, beschouwt als 
vergoeding voor de te koopen oude gebouwen, dan 
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kan de Gemeente gemiddeld 230 gulden per M ' betalen, 
alvorens zij behoeft bij te passen. 

Het is niet waarschijnlijk, dat zulk een cijfer noodig 
zal blijken te zijn. 

De opbrengst van de te sloopen perceelen kan ge
acht worden de kosten te dekken, die noodig zullen 
zijn voor het in orde brengen van het Damrak. 

De financiëele uitkomsten , het groote struikelblok, 
waarover reeds zooveel schoonc plans tuimelden, ietwat 
uitvoerig te behandelen, dacht ons niet overbodig, 
en wij vleien ons in stilte met de hoop, dat, hoe 
globaal ook nog, bovenstaande becijfering, die toch 
maar dc hoofdquacstie uitmaakt, ertoe zal bijdragen 
dat nevensgaand plan, als een der aandacht waardig, 
ontvangen worde. 

K . V A N RIJSSE Jr. 

D E D R I E J A A R L I J K S C H E T E N T O O N S T E L L I N G 
T E A M S T E R D A M . 

I V . 

Voor wij tot de behandeling van de landschappen 
overgaan, wenschen wij nog een paar schilderijen te 
bespreken, die eigenlijk in het vorig artikel reeds een 
beurt hadden moeten hebben. 

Wat te zeggen van de schilderij, die Mej. Bramine 
Hubrecht onder den titel Grootje inzond ? De kleur 
is zoo flets, en zoowel het oudje als haar kleinkind 
hebben zoo weinig corps, dat men zich moeilijk ver
beelden kan, een stuk natuur voor zich te zien. Toch 
toont Mej. Hubrecht wel aanleg te hebben; zij kan 
wat beters leveren. 

Onder den titel liet gedicht heeft David Oijens ons 
een jongedame afgemaald, met eenig schrijfwerk bezig. 
Is ook misschien het profiel dezer dame wat scherp 
omgetrokken, toch voldoet deze schilderij door haar 
aangename kleur. 

De schilderij van P. van der Velden wijkt, wat het 
onderwerp betreft, niet af van die, welke gemeenlijk 
door onze binnenhuis-schilders vervaardigd worden, 
doch trekt aan door het verdienstelijk coloriet. Ook 
die van Melis , tot dezelfde soort behoorende, is aan
genaam van kleur. Gaan wij thans tot het landschap 
enz. over. 

Het beste landschap der tentoonstelling is voor ons 
de Herfstavond in Drente, door J . van de Sande Bak
huizen gepenseeld. Met groot meesterschap zijn de 
lichteffecten tusschen het geboomte en in het water op 
den voorgrond weergegeven. Daar ligt poëzie over 
dat landschap uitgespreid, dat ons de natuur onopge
smukt , maar van haar gunstigste zijde aanschouwd, 
voor oogen toovert. 

Voortreffelijk is ook het groote doek Alia Stanga, van 
Segantini. De voorgrond is hier met benijdenswaardige 
virtuositeit behandeld; de koeien zijn goed geteekend; 
de toon van het verschiet zeer natuurlijk. Moge ook 
het heldere groen van het nieuwe gras aanvankelijk 
eenigszins vreemd op het oog werken — als men de 
schilderij lang beschouwt, ziet men, dat ook deze tint 
hare juiste waarde heeft. 

Aantrekkelijk is ook de zonnige weide van W . 
Maris. Ware aan de teekening der molens en koeien 
eenige meerdere zorg besteed, er zou op deze schilderij 
geen aanmerking te maken zijn. A l s colorist toont 
Maris zich hier weer van zijn gunstigste zijde. 

Van J. Maris zagen wij vroeger wel eens betere 
doeken, dan thans. Wij willen aan den toon van het 
geheel een zekere mate van natuurlijkheid niet ont
zeggen , doch dc zonden tegen de toekenkunst zijn 
groot. Een molen met ongelijke wieken, als ons hier 
wordt afgebeeld, bestaat niet. 

Onder de goede landschappen mag ook de Passage 

d'eait van Claus gerekend worden. Deze schilder be-
; zit een zeer groote vaardigheid om het plein air af 

te beelden, en zonder in dat vage te vervallen, wat 
j vele onzer impressionisten als het hoogste in de kunst 

beschouwen, is hij erin geslaagd ons werkelijk water 
met een werkelijk verschiet te laten zien. 

De Winter van Louis Apol is in zijn bekenden trant 
geschilderd; de sneeuw op de boomen doet eenigszins 
aan wol denken. De Herfstavond van denzelfden meester 
is zeer somber van toon; de ondergaande zon ver
spreidt geen licht. Bastert's Maneschijn kunnen wij niet 
onder het beste werk van dezen schilder rangschikken. 

Het Wintergesicht van Mevr. Bilders van Bosse 
komt ons zeer geslaagd voor. Minder bevalt ons 
haar Geldcrschc heide; de lucht en het verschiet bevatten 
hier hardblauwe tinten, die aan de werkelijkheid niet 
eigen zijn. De schilderijen van Gabriel zijn in de ge
wone manier van dezen meester geschilderd; als altijd 
toont hij zich een getrouw volgeling der natuur. 

De stukken van Hendricus Jansen geven blijk, dat 
deze kunstenaar ernaar streeft, het effect te bereiken, 
dat sommige XVIP-eeuwsche landschappen zoo be
koorlijk maakt. Het kan echter niet ontkend worden, 
dat het eenigszins gevaarlijk is , dergelijke kunstmatige 
antiquiteiten in de X l X ^ e e u w te willen voortbrengen; 
wil men stijl verkrijgen, men bestudeere de natuur, 
kopieere onze oude meesters zooveel men wi l , doch 
wachtc zich gemaniëreerd te worden. 

Een streven om wat ongewoons te leveren, is ook 
in het groote landschap IJsselocvcrs van H . W . Jan
sen waar te nemen. Reeds de lijst is hoogst zonder
ling gcornementeerd en de natuur van Gelderland is 
op een zeer vreemde wijze weergegeven; zijn hier niet 
de kleur-effecten op zeer overdreven wijze opgevat? 
Vooral de lucht met hare groote wolken is door deze 
overdrijving onnatuurlijk geworden. 

Dezelfde vreemde natuuropvatting vindt men ook in 
Klinkenberg's Stadsgezicht. Het ééne lichteffect, dat 
deze schilder tot vervelens toe telkens herhaalt, vin
den wij ook hier weer. Het schrille licht wordt thans 
nog versterkt door een zeer donkere lucht, zoodat 
men eenigszins aan electrische verlichting moet denken. 

Mauve's werk is, als steeds, fraai van kleur, doch 
munt ditmaal niet bijzonder uit. E d . van der Meer 
toont zich in zijn landschappen een impressionist, die 
wat belooft; moge hij zijne beloften houden! De beide 
zeestukken van Mesdag komen ons niet gelukkig voor; 
de sombere tonen, die de meester thans op zijn palet 
heeft genomen, zullen, naar wij hopen , weldra voor 
levendiger tinten plaats maken. 

De schilderijen van F . P. ter Meulen zijn niet on
verdienstelijk. Ware de teekening der schapen in het 
landschap N°. 221 wat beter, dan zou het geheel nog 
hooger staan. 

Een zonderlingen indruk maken de schilderijen van 
Clara Montalba, een kunstenaresse, die in Engeland 
veel reputatie heeft. Indien wij het nog niet wisten 
hoe weinig kleurgevoel de Engelschen hebben, dan zouden 
het melkwitte water, de hardroode tint der daken, de 
groene kleur der lucht ons dit hebben kunnen leeren. 

Zeer fraai is het landschap van Geo Poggenbeek. 
Met veel gevoel is die fijne, zonnige lucht, dat sap
pig groen geboomte op het doek gebracht. Dit ge
zicht op den Plas bij Nicuwersluis mag onder het beste 
werk van dezen jongen kunstenaar gerekend worden. 

De schilderij van Roermeester, een Wintermorgen 
voorstellende, schijnt niet in den smaak der heeren 
van dc Toelatingscommissie gevallen te zijn, en is 
daarom in een smal gangetje, tusschen afschuwelijke 
croittes gehangen. Toch had dit stuk beter lot ver
diend ; de fijne sneeuwtoon en het groen der boomen 
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getuigen van veel natuurstudie. Eenige vegen van wit 
en grijs moeten ons, naar den catalogus vermeldt, 
den indruk van den winter weergeven, zooals de heer 
G . Vogels dien ontvangt. Deze heer schijnt een groote 
aanleg voor Concertmaler te hebben; of zou misschien 
dit stuk niet ernstig bedoeld zijn? 

Het Raadhuis te Lubeck wordt ons door Springer 
afgebeeld; hoewel de teekening en de detailleering der 
gebouwen als gewoonlijk zeer zorgvuldig is, achten wij 
de kleur niet gelukkig. Vele vroegere schilderijen van 
dezen meester voldeden ons, wat coloriet betreft, 
beter. 

De Weide met koeien van P. Stortenbeker biedt in 
opvatting en uitvoering niets, dat van het vroegere 
werk van dien kunstenaar verschilt. Ook J . Vrolijk 
beeldt ons een weide met koeien bij ochtendlicht af; 
zijn werk overtreft echter naar onze meening verre dat 
van zijne voorganger. 

De avondtoon heeft voor Th. de Bock een bijzon
dere bekoorlijkheid. Ook thans doet hij ons een land
schap zien, door de laatste stralen der zon, die achter 
scherp begrensde boomgroepen wegduikt, bestraald. 
Zijn werk mag onder het beste , dat door onze impres
sionistische landschapschilders geleverd werd, genoemd 
worden. 

Indien wij thans nog het werk van Zilcken vermelden, 
waarbij het Winterlandschap van een zeer oorspronkelijke 
opvatting getuigt, dan hebben wij het voornaamste, 
wat landschap, zeegezicht en stadsgezicht betreft, 
behandeld. 

In een slotartikel bespreken wij nu nog de dier-
stukken, het stilleven, de beeldhouwwerken en tee
keningen. 

P I T T O R E . 

D E T E N T O O N S T E L L I N G T E P A R I J S I N 1889. 
Men begint aan de tentoonstellingsplans reeds uit

voering te geven. In het Pavilion Rapp, Avenue de 
la Bourdonnais, heeft de technische hoofddirecteur A l 
phand zijn kwartier opgeslagen. Hij wordt door de 
ingenieurs Bariet en Contamin en door de architecten 
Bouvard, Dutert en Formigé bijgestaan. 

De groote toren wordt tusschen den pont d'Jena en 
het Square, dat vóór het eigenlijk tentoonstellingspa
leis zal komen, geplaatst. De vier pijlers zullen aan 
den onderkant 100 M . hart op hart uit elkander ge
plaatst worden, en op massieve fundeeringen van 30 
M . in het vierkant, tot op den vasten grond doorloo-
pende, komen te rusten. De eerste verdieping van 
den toren komt op 60 M . boven den beganen grond 
en zal een oppervlakte van 4200 M . hebben; zij wordt 
gebruikt voor restauraties, enz. De tweede verdieping, 
op 150 M . hoogte, wordt voor wetenschappelijke waar
nemingen gebezigd. 

Het totaalgewicht van den toren is zes millioen k i 
logram, zoodat de bodem met 2 kilogram per vier
kante centimeter belast wordt, een cijfer, dat bij vele 
Parijsche bouwwerken verre wordt overschreden. 

De toren zal aan een winddruk van 400 K G . per 
M s weerstand kunnen bieden; de hevigste stormen, te 
Parijs waargenomen, oefenden slechts een druk van 150 
K G . per M 1 uit. De slingering aan den top zal, bij 
een winddruk van 400 K G . per M * , slechts 0.75 M . 
bedragen. 

Nog dit jaar komen de fundeeringen gereed, en bij 
het einde van het volgende jaar rekent men een hoogte 
van 60 M . bereikt te zullen hebben. In het laatst 
van 1888 zal de geheele toren van 300 M . voltooid zijn. 

Over het systeem van hijschtoestellen voor de be
zoekers is men het nog niet eens. 

I N T E R N A T I O N A L E T E N T O O N S T E L L I N G 
T E B A R C E L O N A . 

Voordat de groote tentoonstelling van 1889 te Parijs 
gehouden wordt, hoopt de Spaansche handelsstad Bar
celona hare poorten te openen voor een „wedstrijd der 
volken" op het gebied van handel, nijverheid, weten
schap en kunst. De voorbereiding van de internatio
nale tentoonstelling is zoover gevorderd, dat men mag 
verwachten, dat ook deze onderneming naar behooren 
zal tot stand komen. 

De tentoonstelling, die van 15 September 1887 tot 
Apr i l 1888 zal duren, omvat alles wat betrekking 
heeft op handel, nijverheid, landbouw, visscherij en 
vischteelt, zeevaart, schoone kunsten, onderwijs, elec
triciteit en balneologie. Zij staat onder bescherming 
der Regeering en onder toezicht van een commissie, 
samengesteld uit de voornaamste autoriteiten op elk 
gebied. Het uitvoerend comité, de Junta Dircctiva, 
heeft dezer dagen het algemeen programma opgemaakt, 
dat weldra ook in het buitenland zal bekend worden, 
daar de Minister van Staat het Corps diplomatique bij 
circulaire heeft verzocht de aandacht der verschillende 
Regeeringen op de tentoonstelling te vestigen. 

Commissaris-generaal is de heer R. Serrano de Cas-
sanova, die in 1883 op de Koloniale Tentoonstelling 
te Amsterdam deel uitmaakte van de Jury. 

Door de internationale Jury zullen eerediploma's 
benevens diploma's voor gouden, zilveren, bronzen 
medailles en eervolle vermeldingen worden toegekend. 
E lk diploma gaat vergezeld van een bronzen gedenk
penning in den vorm van een kruis of ordeteeken, 
gehecht aan een lint van de Spaansche kleuren. 

Het terrein, waar de tentoonstelling wordt gehouden, 
is gelegen in het groote Park van Barcelona en op 
de omliggende gemeentegronden, in de onmiddellijke 
nabijheid van de voornaamste spoorwegstations en van 
de nieuw aangelegde handelskaden. Het beslaat een 
oppervlakte van ruim 300,000 vierkante meters. Behalve 
het hoofdgebouw en de machinegalerij, zullen er twee 
paviljoens, een voor Schoonc Kunsten en een voor 
de Koloniale Afdeeling , verrijzen. 

Het hoofdgebouw wordt waaiervormig en zijne op
pervlakte van 70,000 M ' wordt verdeeld in dertien 
rechthoekige afdcelingen, waartusschen men twaalf za
len in driehoekvorm vindt. De middelste van eerst
genoemde galerijen is 131 M . lang, 40 M . breed en 
28 M . hoog, terwijl de andere elk 120 M . bij 19 M . 
oppervlakte hebben. De hoofdfacade, 360 M . breed, 
wordt opgetrokken in Byzantijnschen stijl en verdeeld 
in vijf afdeelingen. Het middenstuk omvat het groote 
portaal en wordt versierd met twee torens, 48 M . hoog, 
van waaruit het terrein electrisch kan worden verlicht. 
De zijvleugels vormen paviljoens, terwijl de ruimten 
aan beide zijden van het portaal worden gevuld met 
portieken. 

Tegenover eiken zijvleugel vindt men een der beide 
bovengenoemde paviljoens voor Schoone Kunsten en 
Koloniën. In het midden der terreinen komt een straat 
van kleinere karakteristieke gebouwen, in een halven 
cirkel gebouwd om de great attraction van de tentoon
stelling : een rcuzentoren, 200 nieters hoog, waar
van de grondvesten een oppervlakte van 6000 M ' J zul
len moeten innemen. 

De plans en teekeningen voor terreinen en gebouwen 
zijn van de hand van den architect Gusta Bondia, ter
wijl de toren het werk zal zijn van den heer Lapierre. 

Het programma noemt als laatsten dag van inzen
ding r September 1887. Alle inlichtingen zijn voorloo-
pig te verkrijgen bij: „La Junta Directiva de l'Exposition 
Universelle de Barcelona, aux bureaux de l'exposition." 
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M A A T S C H A P P I J T O T H E V O R D E R I X G D E R 
B O U W K U N S T . 

A F D E E L I N G A R N H E M . 

Vergadering van 20 October 1886. 
De Voorzitter richt een woord van welkom tot dc 

leden op deze eerste winterbijeenkomst, en spreekt 
den wensch uit, dat niet minder dan het vorige jaar , 
de leden door trouwe opkomst hunne belangstelling 
:n de Afdeeling zullen toonen. 

Na mededceling van eenige ingekomen stukken, be
richt de Secretaris, dat de heeren De Groot en Rijk-
voor het lidmaatschap hebben bedankt, en de heer 
Steinmann als lid van het Leesgezelschap. 

Als bijdrage aan het monument Vogel is ƒ 2 2 aan 
de Commissie gezonden. 

Het verslag door de Afgevaardigden ter Meiverga
dering wordt daarna uitgebracht, waarna de heer W . 
Boerbooms tot lid van 't Bestuur wordt benoemd. 

De rooster voor kunstbeschouwingen of bijdragen 
wordt door de leden ingevuld, waarna de bekroonde 
antwoorden op de prijsvragen, in 1884 door de Maat
schappij uitgeschreven, ter bezichtiging worden gesteld. 
Nadat door een der leden tot den Voorzitter het ver
zoek was gericht, om den catalogus van den bibliotheek-
der Afdeeling verkrijgbaar te stellen, wordt de Ver
gadering gesloten. 

B I N N E N L A N D S C M E B E R I C H T E N 
'S-GRAVENHAGE. Xaar wij vernemen, is door de Regeering 

aan de Nederlandsche Maatschappij voor electriciteit en metal
lurgie te 's-Hage opgedragen de electrische verlichting van de 
havenwerken te Tandjong-Priok. Behalve 4 stuks electrische 
machines, die een groot aantal booglampen moeten voeden, 
is tevens gerekend op het noodige reserve-materieel, opdat 
storingen niet kunnen voorkomen. De geheele inrichting zal 
reeds aanvang 1SS7 in werking treden. 

— Het voor rekening van de Provincie aanbestede werk van 
het maken van den bovenbouw der brug over de Oude 
Maas, nabij liarendrccht, is thans gegund aan de heeren 
Kloos & Zn., te Alblasserdam, die bij de aanbesteding voor 
een hooger bedrag (ƒ224,150) hadden ingeschreven dan de 
laagste inschrijver, de Maatschappij van ijzerindustrie en brug
genbouw , voorheen J. C. Harkort, te Duisburg, wier aanbieding 
/ 218,974 was. Vooraf hadden Gedeputeerde Staten besloten 
den Nederlandschen aannemer te vragen, of hij het werk wilde 
uitvoeren tegen den lageren prijs, waarvoor de buitenlander 
het wilde maken, welk aanbod door den Nederlandschen bouw
ondernemer is aangenomen. Tusschen de leden van Gedepu
teerde Staten zelf heerschte groot verschil van gevoelen over 
de vraag, of wegens het geringe prijsverschil der aanbiedingen 
het werk aan den binnen- of den buitenlander zou worden op
gedragen. Dientengevolge moest het buitengewoon lid van 
Gedeputeerde Staten, waartoe in de jongste vergadering de 
heer Begram is benoemd, in de vergadering worden geroepen 
om de gevorderde beslissing te verkrijgen, welke bijstand in 
eene reeks van jaren niet was gevraagd. 

AMSTERDAM . Op de Tentoonstelling van levende meesters 
zijn de zes gouden medailles, uitgeloofd door de Gemeente 
Amsterdam, toegekend aan de heeren: 

J. Gari Melchers. te Parijs, voor n". 214. Le Préche; 
G. Segantini. te Milaan, voor n" 322, Al la Stanga; 
P. Josselin de Jong, te 's-Gravenhage, voor n°. 170, Kinder

portret; 
H . Luijten, te Roermond, voor n». 195, /.ittine; der Kunst-

vereeniging «A/s ick kan"; 
W. Maris, te 's-Gravenhage, voor n°. 2 0 1 , Aan den Plas; 
Hubert Vos, te Maastricht, voorn". 371 en 372, In Bretagne, 

Studiekop Brelagner bede/aar en n°. 424 (Pastel), Studiekop 
Spanjaard. 

De Jury was samengesteld uit de heeren: Prof. Aug. Allebé, 
C. Cunaeus, Jac. Maris, J. C. Greive Jr., C. Bisschop, H. \V . 
Mesdag en J. H . Maschaupt. 

— In de zalen der Maatschappij «Arti et Amicitiae" is 
eene tentoonstelling geopend van teekeningen enz. van levende 
meesters. Vele der bekendste Nederlandsche kunstschilders, 
zooals Jozef Israels, J. Bosboom, Chs. Rochussen, W. Roelofs, 
Wil lem Maris, Alb. Neuhuijs en meer anderen geven aan de 
tentoonstelling een groote belangrijkheid. In het geheel zijn 
165 werken door 90 kunstenaars tentoongesteld. 

R O T T E R D A M . Eene commissie uit den Gemeenteraad heeft na
mens dezen aan den Burgemeester eene marmeren groep ten ge

schenke aangeboden, ter herinnering aan de vereeniging van 
Rotterdam en Delftshaven. 

De groep stelt voor Erasmus en Piet Hein, die hand aan 
hand het hoofd van het Bestuur hunner geboorteplaats be
groeten. De vervaardiging strekt den ontwerper, den heer 
Leo P. Strackc. tot eer. 

H A A R L E M . De overgangen over den spoorweg, vooral die 
aan den Kruisweg, zijn sedert lang eene bron van ergernis en 
gevaar. Het drukke verkeer tusschen het zuidelijk en het 
noordelijk deel der stad kruist daar een niet minder druk ver
keer van treinen en rangeerende locomotieven. De Raad bleef 
voor dat gevaar niet blind en benoemde eene commissie om 
de middelen tot verbetering van d e n toestand op te sporen, 
die thans een plan v a n Prof. Telders te Delft heeft aangebo
den, dat in hoofdzaak is goedgekeurd door den Raad van A d 
ministratie der H. IJ. S M . 

Het plan laat zich kortclijk aldus weergeven. Door verhoo
ging der spoorbaan met 2 \ 3 meter wordt liet mogelijk, zoo
wel aan den Jansweg als aan den Kruisweg, voor rijtuigen en 
voetgangers onder de spoorbaan doorgangen te maken, gelijk
vloers met de bestaande straat. Daardoor wordt tevens de 
Sparenbrug verhoogd, zoodat schepen en stoombooten met 
gestreken mast en schoorsteen onder de gefloten brug zullen 
kunnen doorvaren, wat thans niet het geval is. Daarenboven 
wordt eene spoorweghaven gegraven, die gelegenheid zal geven 
om direct in en uit de waggons te laden en te lossen, eene 
gelegenheid, die te Haarlem nog ontbrak. 

Bij de H. IJ S . M. heeft de commissie medewerking gevon
den. De Maatschappij stelt voor de op een millioen geraamde 
kosten zoo te verdoelen, dat voor hare rekening komt ƒ610,000, 
voor d ie der Gemeente /390,ooo. Hiervan moet worden afge
trokken / 1 0 5 . 0 0 0 voor in de begrooting opgenomen gemeente
grond, zoodat de uitgave voor Haarlem slechts / 2 8 5 , 0 0 0 zal 
bedragen. 

SCHIEDAM . Het departement «.Schiedam" der Nederlandsche 
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid benoemde in 
September eene commissie tot het maken van een volledig 
plan voor de organisatie van eene chemische en technische 
inrichting ten dienste der branderijen en aanverwante vakken. 

Het plan, door bovenstaande commissie eenstemmig vastge
steld, omvat: 

I. aanstelling van een bekwamen chemicus (tevens techno
loog of wel door een technoloog bijgestaan), die de inrichting 
onzer fabrieken en de wijze van werken bestudeeren, en alle 
mogelijke verbeteringen aangeven zal. Men denke hier, om 
iets tc noemen, aan hetgeen op het gebied van mouten, malen, 
gistbereiden en stoken nog te verrichten valt. 

II. De oprichting van een chemisch cn technisch laborato
rium, op de minst kostbare, doch alle eischen bevredigende 
wijze ingericht. 

III. De oprichting van een vakschool, voor theoretische en 
practische opleiding van branders, meesterknechts, mouters enz. 

Blijkt hiervan de wenschelijkbeid en laten de middelen het 
toe, dan zullen eene branderij en eene mouterij worden gekocht 
of gehuurd, om er proeven tc nemen en ze langzamerhand tot 
modellen te maken ten dienste van de vakschool. Ook zal dan 
het uitgeven ven een vakblad overweging verdienen, waarin 
zullen worden behandeld de in het laboratorium en de proef
fabrieken verkregen uitkomsten en alle technische, commer-
cieele en economische wetenswaardigheden van het vak uit 
binnen- en buitenland. 

ZWOLLE. Nadat vroeger van Rijkswege, onder toezicht 
van den Rijksarchitect, door modelleurs afgietsels en teeke
ningen werden genomen van de zolderversieringen, aanwezig 
in de trouwzaal van het Stadhuis, is men thans bezig afgietsels 
te maken van de versieringen van den prachtigen antieken 
schoorsteen en van de deuren der wapenkasten in die zaal. 

In het nieuwe Rijksmuseum te Amsterdam (afdeeling oude 
kunst) is reeds eene nabootsing van de Zwolsche trouwzaal 
en van de Raadzaal in het Stadhuis te Kampen aangebracht. 

VF.XI.OO . De Gemeenteraad is omtrent den aanleg van eene 
drinkwaterleiding in overleg getreden met den ingenieur Scheven 
ter Bochum, die verschillende leidingen in Duitschland heeft 
aangelegd; de Raad heeft ƒ 300 toegestaan voor het maken 
van een voorloopig plan met begrooting. 

D o E s n t R O . Het voorstel van het Gemeentebestuur om aan 
dc Gelderschc Stoomtramwegmaatschappij volle vrijheid te ver-
leenen hare lijn van Dieren naar Velp te verlengen, onder 
beding, dat de Gemeente hare rentegarantie alleen handhaaft 
over de lijn Dieren—Terborg, is door den Raad aangenomen. 

WARNSVEI .D . De Gemeenteraad heeft den heer J. H. Berghuis 
van Woortman, Secretaris der Geld.-Overijsselsche Stoomtram
maatschappij te Lochem, voorzoover die Gemeente betreft, 
voorloopige concessie verleend voor den tijd van 8 maanden, 
tot den aanleg en de exploitatie van een paardetram van het 
station Zutfen naar de uitspanning »het Jachthuis" onder deze 
Gemeente. 

De Raad behield zich het recht voor om bij het verleenen 
van de definitieve concessie nadere bepalingen te maken. 

23 October 1886. 

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

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie .11 andere al of 
niet tropische producten: 

Kolk'iule cn K\|iaiisi'iïi'ii(li' Sic vctiha|i| 
GEBOUWEN in Scherphoek tl nu andere bmvijm, 

(died in ijzer i l ijzer mti hout steen. 
VAN DER LINDEN & C»„ te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

( i a l v a i i i K f r r l i i R - up L o o n . 

D E LINT & C 5. 
OontxenlIJk M S , Hotlrrdam. 

V L O E R - en W A N O T E G E L S , 

TROTTOIR . CEMENT E\ IJZERSTEE\TEI.ELS. 
Groote voorraden. 

D E O P M E R K E R . 

Hollands Noorder-Kwartier. 
Aanbesteding, 

bij inschrijving op Maandag 1 November 1886, 
des middags ten 12 ure, op hetKoggcnhuis 
te Medenblik, van: 

Bestek X". 12. 
H e t maken van de grond- en kunst

w e r k e n , het leggen van spoor
baan en wisse ls , het maken en 
plaatsen van afdeelingsteekens 
en afs lui t ingen en het u i tvoeren 
v a n eenige andere werken , ten 
behoeve van den Lokaa lspoor
weg Medernbl ik Hoorn . 

Inlichtingen zijn verki'jjgbaav en bestekken 
met tcekeningen ii f6,— per stel, aan het 
bureau van den Ingenieur KKIKGEK te Me-
dêmölii. 

lie P o r t l a n d - ! ' e m e n t t ' a l i r i e k v a n 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
te A i n i 'Lxlii ini Inj Btobrich a d . Hljn 

GOUDEN 
Staats-Medaille. 

Medaille 
Breslau 

1869. 

Gouden 
Medaille. 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naar 
den eisen der werkzaamheden langzaam- of snelbinclend, DUSSELDORF 

V 
et garantie voor de grootste vastheid en 

deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der fabriek: Uil 1,000 vaten per jaar. 

Magazjjnlioudcrs in de voornaamste steden. 

1880. 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 

1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 

a M. 1879. 

Diploma A: 
Eerste prijs 

voor uit
muntend 

fabrikaat. 
Kassei 
1870. 
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BURGEMEESTER EX WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 1 November 
1886. des middags te 12 uur. op bet Raad
hui! in het openbaar aanbesteden: 

a. He t bouwen van v ier Landhoof-
den met ijzeren a f s lu i tba lken , 
voorde nieuwe Pe t ro leumhaven , 
i n den Amste rdammer P o l d e r ; 

//. Het bouwen van oen steenen 
w a l m u u r langs de N i e u w e P r i n 
sengracht, ter vervanging v a n 
de beschoei ing aan de Zuidz i jde 
van het A r m e n h u i s ; 

r. Het r ioleeren van eenige straten 
i n de Gemeente. 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stads-I Irukkei j i . 
tegen betaling van ƒ 2 . — voor de sul» a 
(met 3 teekeningen). ƒ0.25 voor de sub b 
en /0.25 voor de sub e genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Ingenieur, Kamer X". 10(1, 
op het Raadhuis, des ochtends van 10—12 
uur, gedurende de week welke der beste
ding voorafgaat. 

Burgemeester e» Wethouders voornoemd: 
V A N TIENHOVEN. 

lie Secretaris: 
Le JOLLE. 

Amsterdam, 21 October 

Openbare Verkooping 
V A N 

- W E I L - . r V K n D E I S r . 
C. \\ ' . MARIS Ja. Notaris te KI ended, zal 

ten verzoeke zijner principalen, i n het 
openbaar ve i len en ve rkoopen : 

EERSTE KOOP. E e n perceel W E I L A N D , 
gelegen in het Strepcnland, gemeente Z.eren-
ben/en, kadaster sectie E , Xo. S0, groot 
1.3940 Hectaren. ^ ^ 

TWEEDE KOOP. E e n perceel W E I 
L A N D , gelegen naast den eersten koop, 
kadaster sectie E , No. 81, groot 2.8760 
Hectaren 

HEKIIE KOOI-. E e n perceel W E I L A N D , 
gelegen in Meester Klaas- of Rietland, ge
meente Klumlert, kadaster sectie D , No. 157, 
groot 2.21110 Hectaren. 

Inzet, Dinsdag 26 October 1886. in bet 
Hotel Dolk. 

Toewijzing, Dinsdag 2 Xoveinber l W i . in 
het Hotel de l'Ancre. beiden te Zevenberi/en, 
telkens des avonds 0111 (i ure. 

Hollandsche IJzeren 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 8 November 1886. des na

middags ten twee ure zal in Kamer X" . Ifi 
van het Centraal administratiegebouw der 
Maatschappij aan het Droogbak te A uister-
dom worden aanbesteed: 

Volgens bestek N". 390. 
Het maken van een ve rhoogd PER

RON met ABRI en de fundee
ringen voor eencij zeren OVER
KAPPING met het lossen, stel
len en gedeeltelijk verven dezer 
overkapping en het uitbreiden 
van de spoorinr ieht iDgen op het 
St at ionsemplacement Baarn met 
bijbehoorende werken. Raming 
ƒ16 .500 . 

Bestekken zjjn tegen betaling van ƒ1.60 
per exemplaar te verkrijgen aan het Bureau 
van den Ingenieur van den Weg, Kamer 151 
van bovengenoemd Centraal Administratiege
bouw, alwaar ook inlichtingen te verkrij
gen zjjn. 

De Administrateur. 

H E U C H l T E L A S P H A L T E COMPANY U » , LONDON. 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K ' H > t M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N " . 3. 

VIL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorsehvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Kinks, Moutvloeren, 

Kelders 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bn den Heer 
i l . G. K N O O P S C . O Z N . . Beekstraat F . 62, te Arnhem. _ . . - „ 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 
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A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 
en Ventilatie, Gas- en Waterleidin

gen, Bouwmaterialen enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV'. Vi:t!>, 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

IHOTOLITHMMHIIË, i ' i i o T i i m i : i i i , i i A i ' i i u : 

en Stéréotype-Inrichting 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteckcnde vestigt de aandacht 
op zijne inrichting voor l'li<iloHII>o|trii|>hli-, 
bgzondcr geschikt voor de reproductie van 
Plans. Teekeningen enz. van TUI. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'hutuzlnro-
grapliiv voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van IIII. Uitgevers en op 
zjjne Mt-réotHie-liiricliiiiig voor Hit. druk
kers, alles tot de minste prjjzen, 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op fru' co aanvrage gratis toegezonden. 

O . J . T H I E M E . 

K L o o s & m m i B ü ï i i 
B O T T E R D A M . 

E I G E N A A R S v a n B A S A L T G R O E V E N 
in RTJNPRUI88EN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 

Handelaars in Basalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Fanconval-, porpliier- en basaltkeien. 
Sinziger Moza'iekvloerenfabriek. 

SINZIG a Rijn 
Deze Moza ïekv loeren hebben zich se

dert ruim 15 jaren als de hardste, stand-
vastigste en, door de rijke kleuren, als de 
schoonste bevloering doen kennen. Uit 
fijne klei en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bij het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afsljjting is 
onderworpen, zooals door 'nonderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prijzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A K T I N & C , Amsterdam. 

13. HOLSBOER. - Arnhem. 
Leverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

m e t Z i l v e r 1 8 0 8 , 1 8 8 1 , 1 8 8 3 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t ) 

Hoogste onderscheiding 1879. 
EQÜERRES, MEETKEÏTISGEN, BRIEF- en l'AKKETBALANSEN, enz. enz. 

B A K E N S . R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 

OER POT, Vischsteeg I' , 1, Rotterdam. 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het eenioste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bijlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „ W a l k e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen conenrreerende prijzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Sonne". 
K e l t i s c h e k l u i t - en h y d r a u l i s c h e k a l k . 

Billijke prijzen en vrachten. 
Kiinstgraniet systeem Petitjean. Polyehroin- of Frescocenient. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

ÜÏCKËit & 1 Ü M M I I . - ARXHËMT 
KONINKLIJKE FABRIEK V A » 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

GeëmailleerrJ-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
Door P . GOUDA QUINT , te Arnhem, is aan de Inteekenaren verzonden: 

D E B O U W M E E S T E R . 
ONTWERPEN, SCHETSEN en DETAILS 

V A N 

fledendaagscne en Oude Kunst en Voorwerpen van Kunstnijverheid, 
benevens Antwoorden op Prijsvragen. 

De Nederlandsche 
Of 

B I J E E N G E B R A C H T H O O R 

het Genootschap "ARCHITECTURA E T AMICITIA" , gevestigd te Amsterdam, 
F. XV. V A N G E N D T J.Gz., Architect te Arnhem. 

T W E E D E jaargang, V I E R D E aflevering. 
Deze uitgave heeft ten doel om achtereenvolgens eene verzameling van het merkwaar

digste, dat in ons Vaderland op het gebied der P.ouwkunde en Versieringskunst bestaat 
of uitgevoerd wordt, tot stand te brengen. 

Jaarlps verschjjnen (i afleveringen, elk van (i platen in Photo-lithographie, met be
schrijving, titelblad en register. 

Prijs per jaargang brj iilteekening ƒ 8 . — ; voor de Leden van het Genootschap 
•ARCHITKCTtUA ET AMICITIA" ƒ6.—. 

De E E R S T E jaargang wordt nog tot denzelfden pry's afgeleverd. 
Mede is thans verkrijgbaar eene 

L I N N E N P O R T E F E U I L L E voor den eersten en tweeden jaargang. Prjjs ƒ 2 . 2 5 . 

UI 
te V R I J E N B A N bij D e l f t , 

hier te lande de oudste in dit vak. beveelt 
zich aan voor het leveren van R I O L E N , 
BUIZEN, W A T E R - en B E E R P U T T E N , 
G E V E L W E R K en alle tot het bouwvak 
behoorende artikelen. 

H.&J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS i\ V E R I N . 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E R E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. 
Gedrukt bjj G. W . van der W i e l & C % te Arnhem. 
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RCHITECTVRAETIÏKMICITI 

Redacteur-Uitgever I'. W. VAN GEXDT IGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: 

Bureau van De Opmerker, Itriekoningenstraat 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architecture et Amicitia JAN SPRINGER, 

C. II. POSTHUMUS MEVJES en A. W. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Heer 

C. H. POSTHUMUS MEYJES , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van hel Genootschap betreft, aan den lieer 

TH. G. STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

A.W.W. 
AIM)XNKMKNT/"2.25 per 3 maanden ol wel use tilden per jaar, Dn 

vooruitbetaling en franc») toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsch-Imlic f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

ADVKRTKNTIKN ad 20 cent vour eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

A F Z O N D K K I . I J K I C X O M M K R S , bij contante betaling a<l 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Hurcau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-Correspondent J O H . (.. Sn-MI.KR C Z X . , Boek 
handelaar te Amsterdam. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 27 October 1886. 

Na voorlezing der notulen, cn het afdoen van eenige 
huishoudelijke zaken , verkrijgt het eerelid , de heer 
A . N . Godefroy, het woord en houdt eene interessante 
lezing over het Palazzo-Marino te Milaan, die wij in 
dit nummer opnemen. Hij voegt daaraan nog eenige 
bijzonderheden omtrent andere Noord-Italiaansche mo
numenten toe, en laat ten slotte die Arcltitcctttr der 
l.ontbardei, door Prof. Pallavicini, circuleeren, welke 
platen met belangstelling worden beschouwd 

De Vice voorzitter brengt den spreker den dank 
der Vergadering en uit den wensch, dat de heer 
Godefroy nog dikwijls als spreker moge optreden. De 
Vergadering betuigt door applaudissement hare in
stemming met deze woorden. 

(A .e tA . ) H E T P A L A Z Z O M A R I N O T E M I L A A N . 
DOOR 

A . N . G O D E F R O Y . 

Wie in Bouwkunst de vormgeving onderscheidt van 
het constructieve en handwerkmatige der uitvoering, zal 
dadelijk moeten bekennen, dat de studie der kunst
werken van vroegere tijden noodzakelijk moet geacht 
worden tot beschaving van de hedendaagsche kunst. 

Voorzoover de hooge oudheid der Europeesche vol
ken betreft, zijn het de Grieken en Romeinen, wier wer
ken nog altijd voor de monumentale kunst met vrucht 
zullen bestudeerd worden. Uit die werken hebben zich 
op consequente wijze de bouwwerken der middeleeuwen 
ontwikkeld. Bij deze laatsten heeft zich , door de ver
anderde inrichting der burgermaatschappij, het hand
werkmatige op de vedzijdigste wijze doen gelden, 
vooral bij de burgerlijke bouw kunst, waarvan de oud
heid zoo goed als niets heeft achtergelaten. 

A l s gevolg daarvan heeft dan ook in de middel
eeuwen zich een overwicht van het handwerkmatige deel 
der bouwkunst ontwikkeld , waardoor allengs het monu
mentale op den achtergrond kwam. 

In Italië evenwel heeft zich de antieke kunst altijd 
in gemeenschap gevoeld met het burgerlijk element, 
hetzij door den natuurlijken aanleg der bevolking, 
hetzij door den staatsvorm (veelal rejxiblikeinsch), onder 
den invloed van kunstwaardcerende, voorname geslach

ten , die invloed op het openbaar gebied konden en 
wilden doen gelden. 

Vandaar, dat bij de Italiaansche bouwkunst het 
handwerk steeds ondergeschikt blijft aan het kunst
element, en zelden zich als beheerschend zal vertoonen. 

Het is uit dien hoofde , dat de Italiaansche kunst 
steeds als een bron van studie zal mogen erkend wor
den tot beschaving van het kunstgevoel van volken , 
die door natuurlijken aanleg méér geneigd zijn het 
handwerkmatige op den voorgrond te stellen. 

Bij de hedendaagsche zucht om oude nationale mo
tieven weder in gang te brengen, zelfs met behoud van 
het dikwerf onvolmaakte der vormen, kwam het mij 
daarom niet ongepast voor, het gevoel voor schoone 
onderdeden nog ééns op te frisschen door de beschou
wing van eenige werken der Italiaansche Renaissance. 

Ik hoop, dat de beschouwing dezer werken bij u allen 
den eerbied voor de Italiaansche Renaissancekunst 
zal opwek-ken en verhoogen , en gij ze zult beschouwen 
als uitingen van bezielde kunstenaars, bij wie beschaafd
heid van vorm op gelukkige wijze met meesterschap en 
fijn gevoel voor proportie en lichtverdeeling vereenigd 
was; bij wie het handwerk steeds in eere werd ge
houden, zooals de zorgvuldige uivoering allerwege be
wijst , maar tevens daaraan de passende plaats werd 
aangewezen , waardoor het zich als hulpmiddel en niet 
als hoofdzaak eene eereplaats in de bouwkunst heeft 
waardig gemaakt. 

De naburige volken der Italianen, ik bedoel hier meer 
bepaald de Duitschers en Franschcn, hebben met vrucht 
van de inspiratie dier kunstvormen partijgetrokken, toen 
zij ze allengs hadden leeren kennen en waardeeren. 
Onder de Regeering van de graven uit de Bourgondische 
en Oostenrijksche huizen in de I5 d c en l6 , l c ' eeuw is 
de invloed der Italiaansche Renaissance in onze Neder
landen niet te miskennen. Men denke slechts aan de 
monumenten tc Breda. 

Die invloed vermindert gedurende den Vrijheidskrijg, 
als wanneer de Vlaamsche en Duitsche invloed merk
baarder wordt. Later komt de Fransche kunst ervoor 
in de plaats en blijft zich doen gelden totdat in de 
laatste jaren de Duitsche traditie weer schijnt op te
leven in de eenvoudige baksteenvormen der Gothiek, 
waarbij de Italiaansche kunst op den achtergrond 
geraakt. 

f0ï 
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V.en van de fraaiste voortbrengselen der Italiaansche 
Renaissance is het Paleis Marino, sedert 1818 zetel 
van het Gemeentebestuur van Milaan. 

Het was in 1525, dat de Gcnuees Tomaso Marino 
zich in de stad Milaan metterwoon vestigde. Ge
durende het tijdsverloop van 1559—1563 verwierf hij 
grooten rijkdom als pachter van dc zoutbelasting, en 
verkreeg hij daardoor groot aanzien. Koning Philips 
van Spanje, toentertijd tevens Hertog van Lombar-
dië , waarvan Milaan dc hoofdstad was, maakte hem 
Hertog van Terra Nuova en Markies van Castelnu-
ovo; in het jaar 1552 werd hij tot Senator verheven. 

Voornemens zijnde zich een prachtig paleis te doen 
bouwen , werden hem , naar men zegt, van vele zijden 
architectonische ontwerpen aangeboden, van welke geen 
aan zijne wenschen beantwoordde. Px-rst het ontwerp 
van Galeasso Alessi , toentertijd bezig mer den bouw 
der facade van de kerk Santa Maria dei Miracoli bij 
San Celso, bevredigde hem door grootsche en fantasie
volle opvatting. Men verhaalt, dat hij in zijne opgeto
genheid over het prachtige ontwerp, den kunstenaar 
zijne met goud gevulde geldkisten liet aanschouwen, 
om hem aan te vuren tot eene vrije vlucht van zijne 
rijke fantasie bij de uitvoering. De uitkomst beant
woordde aan de ten koste gelegde middelen , want men 
kan dit bouwwerk als het meesterstuk van Alessi stem
pelen. Het geluk keerde evenwel den trotschen be
zitter naderhand den rug toe, althans Marino moest 
het land verlaten en zijn kostbaar paleis werd verbeurd 
verklaard. 

Galeazzo Alessi werd te Perugia in het jaar i 500 (') 
geboren en genoot zijne eerste opleiding bij Caporali 
om zich later in Rome te vormen. 

In zijne geboortestad teruggekeerd, voltooide hij de 
door San Gallo begonnen vestingwerken en schiep 
tevens eenige particuliere woningen , waardoor zijn naam 
bekend werd. 

Naar Genua ontboden, verbeterde hij den aanleg der 
straten door verbreeding en regeling der rooiing; hij 
bouwde de kerk dc// Assunzionc, versierde de haven 
met Dorische arcaden, en volvoerde den bouw van 
de paleizen Grimaldi, Brignole, Carcga, Lercari, 
Giustiniani, Sauli, dc Bank (of zooals wij zouden zeg
gen , dc Beurs) enz. enz. 

Ook in andere steden , o. a. Bologna en Mi lam, heett 
hij voortreffelijke werken nagelaten. Hij stierf in 1572 
en was dus tijdgenoot van Giacomo Barozzio da Vignola. 

Het paleis Marino is bekleed met een conglomeraat
steensoort, die aan de rivier de Adda in Trezzo wordt 
gebroken, en bekend is onder den naam van Puddinga 
di Treeeo. 

De hoogte van het gebouw bedraagt 24 meter en het 
bestaat uit drie verdiepingen. De plattegrond vertoont 
een onregelmatig vierkant. Drie der gevels zijn bijna 
voltooid. De vierde, tegenover het theater /iel/a Scala, 
is nagenoeg van alle architectonische sieraden ontbloot. 

De onderste verdieping, welke op een krachtigen sok
kel rust, vertoont Dorische zuilen, waartusschen de i 
raamopeningen door Ionische zuilen zijn ingesloten. 

De eerste verdieping heeft Ionische pilasters; de 
ramen zijn omlijst door hermen, welke gebroken over
dekkingen onderschragen, beurtelings recht en naar 
den cirkel gebogen. 

De bovenste verdieping is versierd met groote her
men of beeldzuilen, die de kroonlijst dragen. Dit is 
wellicht het volkomenst en belangrijkst deel uit het 
oogpunt van bouwkunstige ordonnantie. 

Boven de kroonlijst loopt een sokkel of plint, met 
meanders versierd, dat waarschijnlijk bestemd was tot 
dracht van eene omgaande balustrade. Men meent 

{') Of 1512 (zie Kcdtvnbachcr Arch. Iial. Kun. ]>ag. 243). 

zelfs, dat het Alessi's bedoeling was, bij wijze van 
hangenden tuin, het geheel met planten , gewassen en 
bloemen te doen bekronen. 

De gevel aan de Piazza San Fcdclc heeft een portaal 
met gekoppelde zuilen, die voor den gevel uitkomen 
en het balkon onderschragen. Dit portaal ligt niet in 
het midden, maar tegenover de op het plein uitkomende 
straat Via dcll' Agnello. Het plein zelve is eerst in 
het begin dezer eeuw ontstaan, ten gevolge van een 
oproer, waarbij het huis van den ongelukkigcn minister 
Prina werd verwoest. 

Alessi gaf voorzeker de voorkeur aan de plaatsing 
van den portaalingang tegenover eene straat, boven 
de plaatsing in het juiste midden, waardoor de ingang 
minder in-het-oogvallend zou zijn geweest. 

Door dit portaal treedt men langs eenige optreden 
in eene zaal met een prachtig gewelf met caissons en 
sierlijke, afwisselende rozetten. Een dergelijk portaal, 
maar zonder treden , versiert dc gevel naar San Giovanni 
alle case rotte gekeerd, en is hier in het midden der 
facade geplaatst. 

Op gelijke wijze is het portaal in de Via Marino 
geordonneerd, doch daar zijn dc voorspringende ko
lommen weggelaten. Uit de wijze waarop de lijstwer
ken hier in de kolommen terechtkomen, en uit den 
meer gedrongen afstand der penanten komt men tot 
dc veronderstelling, dat deze ingangsdeur eerst in later 
tijd is aangebracht, waarschijnlijk om een meer gemak-
kelijken toegang tot den binnenhof te verkrijgen. 

De eerebinnenplaats is in al hare deelen even rijk 
als bevallig en sierlijk van vormen. Iedere zijde van 
het kwadraatvormig plan vertoont drie bogen, gedra
gen door gekoppelde Dorische zuilen met pilaster-recht
standen in de hoeken. Eeeuwenhermcn en verheven 
paneelen vormen den overgang tot de voornaamste of 
eerste verdieping. Deze laatste heeft eene decoratie 
van groote vrouwelijke hermen, nissen met beelden, 
adelaars, basreliëfs, vruchten- en bloemfestoenen, in 
schoone ordonnantie en voortreffelijke verhouding tot 
het geheel en in overeenstemming met de even rijke 
als fantasievolle versiering van de kroonlijst. 

De hoeken van den binnenhof zijn mede met 
hoeksgewijs geplaatste leeuwen- en vrouwenhermen, 
korven met vruchten, en bloemfestoenen rijk ge
decoreerd. 

Verscheidene vertrekken van beide verdiepingen 
bezitten nog vrijgoed in staat gebleven zolderingen 
met fraaie plafonds. De meest in aanmerking ko
mende is de groote zaal, lang 22 Meter bij 11 '/., 
meter breedte en die de hoogte van 2 etages beslaat, 
namelijk 12'/., meter. 

Deze indrukwekkende ruimte, die in het jaar 1872 
gerestaureerd is ten behoeve der zittingen van den Ge
meenteraad, is eene glansrijke proeve van Alessi's ma
nier. Vele onderdeden herinneren aan dc ordonnantie 
van de paleizen van Genua; intusschen is het niet 
onwaarschijnlijk , dat na Alessi's verscheiden, eenige 
versieringen zijn toegevoegd of geheel voltooid zijn 
geworden. 

Het geheele benedengedeelte der zaal werd in het 
bovengenoemd jaar 1872 bij die restauratie met weinig 
begrip van stijl nieuw opgemaakt. Zoo ook het fries 
met bladwerk en beeldjes en prijkende met de woorden: 
Quae in patribus agentur vtodica sunto. Caussas populi 
tencto. Vis abesto. 

Daarvoor in plaats had men oorspronkelijk de in
scriptie , die nu buiten is aangebracht, en luidende als 
volgt: Thomas a Marino, Dux Tcrrae Nevae ad fa-
miliac Suae memoriam et ornameutum civitatis a fun-
damentis crexit ornavitq anno a uata/i Jcsu Christi 
servatotis MD L VIII, 
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De vergulde letters van het oude opschrift kwamen 
op ongedwongen wijze op den effen ondergrond van 
den muur uit, en vormden een rustigen overgang 
tusschen de versieringen der zijwanden en die van de 
zoldering. 

De schilderwerken zijn van de schilders Semini; zij 
waren op oordeelkundige wijze door verguldwerk in 
harmonie met het geheel. Nu evenwel zijn (wellicht 
uit bezuiniging of spaarzaamheid) de basreliëfs niet 
wederom verguld, zoodat hunne schrille witte kleur 
een onrustigen en storenden indruk op het geheel te
weegbrengt. 

Onder de galerij van de eerste verdieping werden 
in de boogvlakken sporen van schilderwerken in Ra-
facls manier waargenomen, waaruit men de pracht 
van het werk in Tomaso Marino's tijd kan opmaken. 

Het groote plafondstuk van de zaal stelt der Goden 
gastmaal voor. 

De trap in hare tegenwoordige gedaante dagtcekent 
van den tijd toen het paleis uit handen van den fis
cus overging aan Omodco di Caste! Rodtigo, en on
derging bij de restauratie van 1872 opnieuw eene 
gedaanteverandering. 

Pxn vergelijkend onderzoek van de uitwendige dee
len , inzonderheid de metopen tusschen de triglyphen, 
en de maskers tusschen de frontons der ramen, doet 
aan den dag komen , dat tal van onderdeden onder 
leiding van een ander (minder begaafd) architect zijn 
tot stand gekomen. 

Naast al de pronkzucht van den bouwheer komt 
niettemin het karakter van den rijken parvenu aan het 
licht, kenbaar aan de zuinigheid om gebruik tc blijven 
maken van aanwezige binnenmuren, waarvan de stand 
ten duidelijkste verraadt, dat zij van een vroeger bouw
werk atkomstig zijn. Een kunstenaar van Alessi's 
talent kan zich nimmer aan zulke storende gebreken 
bij een geheel nieuw bouwwerk hebben schuldigge-
maakt. 

Een paar teekeningen (zonder naam), die stellig 
de eerste schetsen van Alessi moeten zijn, vroeger in 
het bezit van de hertogelijke familie Li t ta , nu over
gegaan in dat van het Gemeentebestuur, vertoonen 
het paleis met een volkomen rechthoekig plan, met 
zoodanige gelijke lange zijden, dat ook de portalen 
niet in het midden, maar in dezelfde as gelegen zijn. 

Hierdoor wordt het vermoeden versterkt, dat Marino 
de architect heeft genoodzaakt om gebruik te maken 
van de oude muren van de huizen van Castc/uorate, 
die zich vroeger daarterplaatse bevonden. 

D E D R I E J A A R L I J K S C H E T E N T O O N S T E L L I N G 
T E A M S T E R D A M . 

V . 
Onder de dierenschilders neemt Jan van Passen sedert 

eenigen tijd een voorname plaats in. Was het vroeger 
vooral het Gooische landschap , dat hij ons afmaalde, 
thans kiest hij zich meer de bewoners onzer diergaarde 
ten onderwerp. A l kan zijn tijger ons de leeuwen van 
verleden jaar niet doen vergeten, de schilder is er toch 
wel in geslaagd, de fijne tonen van het vel weer tc 
geven. De gieren voldoen ons niet zoo goed; daar 
ligt iets in deze schilderij, dat aan een schets doet 
denken. Voor een kunstenaar als Van Essen was van 
het contrast der verschillend gekleurde vederen meer 
te maken geweest. 

De leeuwen van Stracké zijn niet zonder talent weer
gegeven ; dc toon is vrij goed, doch de noodige ronding 
ontbreekt. De honden van Cunaeus hebben iets 
porseleinachtigs, dat ons onaangenaam aandoet, en 
blijkgeeft, dat het talent van dezen schilder reeds lang 
geleden zijn middaghoogte bereikte. 

Aan stillevens ontbreekt het op deze tentoonstelling 
niet; voornamelijk de dames-artisten schijnen voor deze 
onderwerpen een besliste voorkeur te hebben Het 
fraaist komt ons de schilderij van mej. Maria Vos voor, 
die haar bloemen met zeer veel zorg cn met een juist 
gevoel voor kleur geschilderd heeft. Ook dc rozen 
van mej. Roozeboom tooncn ons, dat het talent dezer 
dame nog niet aan het verminderen is. De violen 
van Gabriel mogen misschien bij den eersten aanblik 
minder behagen , indien men dit stuk eenigen tijd met 
aandacht beschouwt, zal men toch moeten erkennen, 
dat men hier met werk van een zeer begaafd kunste
naar te doen heeft. 

Mej. Ilaancn handhaaft met de provincierozen haar 
goeden roep; Haverman geeft in zijn stillevens blijk, 
dat hij ook in dezen kunsttak wat fraais weet tc leveren. 
Uitmuntend van toon, doch minder goed van teekening 
is de oude melkkan van David Oijens; de blauwe lap, 
die van de tafel afhangt, zouden wij door iets anders 
vervangen wenschen te zien. Wanneer wij nu nog de 
stillevens van mej. Suze Robertson, en van de dames 
P^lize en PLmma Ronner genoemd hebben, meenen wij 
de voornaamste stillevens der tentoonstelling tc hebben 
vermeld. De schilderij van mevr. Ronner, die half 
tot het stilleven behoort, is in haar bekenden trant 
geschilderd. 

Het beeldhouwwerk is niet zeer gelukkig opgesteld. 
Voor een deel staan de voortbrengselen der beeldhou
wers als soldaten in het gelid in een hokje, waarvoor 
men blijkbaar geen bestemming had , voor de rest zijn 
zij in een zaal van het museum, tusschen de schotten, 
waarop de teekeningen geëxposeerd zijn , geplaatst. In 
beide gevallen laat de verlichting nog al te wenschen 
over. Slechts weinig beeldhouwwerk is er, dat zich boven 
het peil der middelmatigheid verheft. Met gevoel gedaan, 
eenigszins in den trant van Donatello , is het kopje 
Innocentia van Jacobs. Ook de visschersbuste van 
Charlier is wel karakteristiek, terwijl dc stoelenmatter 
van Courroit meer dan gewone verdienste bezit. Een 
buste van Hart van Hove, den „weled. gestr. heer W . 
J . Hofdijk" voorstellende, heeft een goede gelijkenis; 
de vogelvanger van Willems toont wel karakter. Van 
Teixeira de Mattos zagen wij vroeger wel eens beter 
werk dan hier. Velen der andere busten cn beeldjes 
zijn van het soort, dat men te Amsterdam in maga
zijnen koopt. 

De afdeeling „teekeningen en gravures" is slechts 
schraal voorzien. Zeer fraai achtten wij een studiekop 
van Hubert Vos. Pïen tijger van Wicrink kwam ons 
niet ongeslaagd voor; de teekeningen van Prof. Rud. 
Stang zijn te minutieus om in een impressionistischen 
tijd als de onze nog indruk te maken. 

Zeer belangwekkend is hetgeen onze etsers ditmaal 
te aanschouwen geven. Tracht Dake in zijn etsen naar 
schilderijen van oude meesters den indruk van de 
origineelen zoo getrouw mogelijk weer te geven, Van 
der Waay heeft in Italië de onderwerpen voor zijn 
etsnaald gevonden. Breeder, met meer kennis gedaan, 
zijn de etsen van Storm van 's Gravesande en van 
Zilcken. De gezichten op Katwijk van den eersten 
zijn karakteristiek voor zijn talent. Met zeer veel ge
voel heeft Zilcken zoowel Rembrandt's als Maris' werk 
weergegeven. 

Maken wij ten laatste nog melding van eenige bouw
kunstige ontwerpen van de architecten Gosschalk, K o k 
en Frowein, deels in photographie, deels in penteeke-
ning weergegeven, dan gelooven wij het meest beziens
waardige der expositie de revue te hebben doen 
passeeren. Alles te vermelden was niet doenlijk, en 
wanneer wij wellicht naar sommiger oordeel kunst
werken , die der vermelding waardig waren, hebben 
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overgeslagen , gelieve men ons te verontschuldigen en 
te bedenken, dat dc smaken verschillen. 

En hiermede roepen wij onzen lezers een tot weer
zien toe! P I T T O R E . 

" " B E S C H O U W I N G E N " VAN E E N B O U W K U N D I G E 
OVER D E WIJZIGINGEN , 

DOOK DEN H E E R F. J. N I E U W E N H U I S EN DIENS 

MEDESTANDERS IN D E A . V . V E R L A N G D . 

(Ingezonden). 
Op den voorgrond wordt gesteld, dat de Algemeene 

Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van 
werken onder het beheer van het Departement van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, alleen beschouwd 
zullen worden in verband met de werken, waarvoor 
zij geschreven zijn en niet voor die, waarop zij worden 
toegepast. 

Verder meen ik , dat de bezwaren, door bovenge
noemde heeren tegen de A . V . ingebracht, zoo algemeen 
bekend zijn , dat de enkele vermelding der voorgestelde 
wijzigingen voldoende is om het daarbij aangevoerde 
in het geheugen der lezers terug te brengen. 

De eerste dier voorgestelde wijzigingen is: 
dat den aannemer al zijne, hem bij de 'wet toegekende, 

rechten blijven gewaarborgd.... want — zoo betoogen 
zij — zijn rechtstoestand wordt verkracht door de 
§§ 438, 452, 4 5 6 en 457. 

Wanneer men dit leest, zou elk rechtgeaard mensch 
geneigd zijn het voorstel te ondersteunen, maar gaat 
men die paragraven met bedaardheid na, dan komt 
men spoedig tot andere gedachten. 

In § 438 wordt m. a. w. gezegd: dat het gezin ver
antwoordelijk blijft, als de Minister het w i l , en dat de 
borgen afstand moeten doen van alle voorrechten van 
schuldsplitsing en uitwinning. 

Gesteld, dat deze bepaling niet bestond en de Staat 
dus bij overlijden van den aannemer het werk moest 
overnemen , dan zou dit tot gevolg hebben: 

a. dat de waarde van het uitgevoerde werk moest 
berekend worden; 

b. dat een gewone compagnieschap van aannemers 
niet meer kon bestaan of de overblijvenden moesten 
aanstonds alle verdiensten missen ; 

c. dat enorm veel oponthoud en onkosten werden 
veroorzaakt. 

Punt a. Hierover kan ik kort zijn. Kik practisch 
ervarene kent dat berekenen; hij kent het tal bezwaren 
en redeneeringen, dat daarbij overwonnen moet worden. 
En hoe zou het gaan , als de werken veel te hoog of te 
laag aangenomen waren? Bovendien komt het gereed
schap , dat door den Staat toch niet kan overgenomen 
worden, als waardeloos voor der erven rekening. Die 
gereedschappen overnemen en bij de tweede aanbesteding 
als aanwezend stipuleeren, zou het getal liefhebbers 
(zeer dikwijls wordt door de aannemers lager ingeschre
ven omdat hun materieel toch renteloos ligt) aanmer
kelijk verminderen, en bovendien — wat zou dan 
de waarde zijn ? Onbcteekcnend tegenover de werkelijke 
waarde voor het werk, wanneer dat door de erven of 
confraters kon worden uitgevoerd. 

Punt b. In een gewone compagnieschap van aanne
mers staan een of twee hunner als aannemer, de overigen 
als borgen. Het gebeurt dan dikwerf, dat de compagnie 
een tiental werken gelijktijdig uitvoert. Nu sterft 
de man, die als aannemer te boek staat, en het 
werk gaat op den Staat over. De schade daarvan 
voor die compagnie behoef ik niet op te sommen; het 
jaargetijde om te kunnen werken gaat voorbij, loopende 
contracten moeten verbroken worden, schade op schade, 
oponthoud op oponthoud en . . . . waarom ? 

Niemand zal hier een vennootschap durven aanbevelen 

en dit zou toch de eenige weg zijn om al dat gehaspel 
te voorkomen. 

Gesteld verder, de aannemer heeft zoons, die met of 
voor hem de werken uitvoeren ; wat dan ? Den gezinnen, 
die door het werk konden voortbestaan , worden de 
handen gebonden, de verdiensten zijn verloren en de 
schaden laten niet op zich wachten. Dadelijk het 
werk opnieuw aannemen ? Maar het voordeel, dat zij 

' zouden hebben boven anderen, is vernietigd door de 
boedelscheiding. 

l'unt e. De Staat, het werk na veel beslommering 
en moeilijkheden overgenomen hebbende. kon beginnen 
met opnieuw aan te besteden; nieuwe opnamen, nieuwe 
teekeningen, nieuwe bestekken, groote risico van al 
of niet gereed zijnde onderdeden, van slecht uitgevoerd 
werk, enz. enz., onkosten, oponthoud, terwijl het 
werkseizoen voorbijgaat. Waarlijk het zijn schitterende 
resultaten! Een werk, dat na een of twee maanden 
gereed kon zijn, zal even zooveel jaren vorderen! 

Thans komen wij aan de bepaling dier paragraaf, dat 
de borgen het voorrecht moeten missen van schuldsplit-
sing en uitwinning. 

Wie zich daarover bezwaard gevoelt, voorzeker geen 
onpartijdige, die hecht aan een flink en degelijk con
tract; die weet wat het is: recht van schuldsplitsing 
en uitwinning. Bedenkt men, dat deze bepalingen 
menigmaal gelden voor contracten van millioenen gul
dens, dan zal ieder het in den Staat prijzen, dat hij 
zoodanig contracteert, dat niet de eerste de beste on
regelmatigheid hem in moeilijkheden kan brengen. Men 
is geen tyran, als men zorg draagt voor eene op goede 
grondslagen berustende overeenkomst. Zullende heeren , 
die klagen over onbillijkheid en erger, anders doen 
wanneer het hun eigene zaken geldt ? Men heeft wel-
is-waar geïnformeerd naar de soliditeit van den aannemer, 
enz.; maar hoevele instellingen — om niet te spreken 
van personen — die men zoo soliede waande als onze 
Bank, zag men ineen storten ? Dan zou de Staat den 
afloop van het faillissement moeten afwachten, daarna 
door de Rechtbank de borgen doen sommeeren enz. 
enz. Dit alles vordert veel tijd en groote kosten, terwijl 
het werk zoozeer wordt opgehouden, dat het niet te 
bepalen is wanneer het gereed zal zijn. 

Waarlijk, het is mij onverklaarbaar waarom het recht 
van uitsluiting, door den Staat voor zichzelf bedongen, 
doch overigens aan ieder ander toegekend, aanleiding 
tot klachten kan geven. 

In § 452 wordt o. m. gezegd, dat geen deurwaar
dersexploot noodig is om den aannemer aan te zeggen, 
dat hij in zijne verplichtingen is te kort geschoten. 

Ik beken 'tniet te begrijpen waarvoor een deurwaarder 
noodig is. Is het al niet bedroevend in het dagelijksch 
leven de hulp van een deurwaarder te moeten inroepen 
om iemand aan zijne verplichtingen te herinneren ? Wie 
is die iemand? In den regel een, die zijn plicht niet 
wil doen. Willen de aannemers dan liever beschouwd 
worden als zoo iemand ? Was het niet beter er trotsch 
op te zijn, dat de Staat hen voor zoo nobel aanziet? 
Wordt de zaak er door veranderd of een Directie of 
wel een deurwaarder hun tekortkomingen aanzegt? 
Neen, maar het is velen een gruwel, te moeten zien, 
dat de Staat zijne ambtenaren — die toch allen be-
eedigd zijn — zooveel achting en vertrouwen schenkt, 
dat hunne verzekering, hun woord gelijkgeldig is met 
dat van een deurwaarder. Duidelijk blijkt hieruit het 
streven naar vernedering van de Directie en naar op
heffing van de haar toegekende onderscheiding. Denkt 
men dat de Staat dat ooit veranderen zal ? Neen, want 
hij begrijpt zeer goed, dat zonder zijn vertrouwen en 
zijne achting voor het personeel, niemand dit laatste 
achten zal; dat het voornamelijk die achting is , welke 
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cle energie van den ambtenaar levendig houdt en hem 
de belangen van den Staat doet behartigen. 

Voorzeker, sommigen bezitten achting door bekwaam
heid, gedrag, leeftijd, stand, positie enz. Maar wat 
blijft er van dit alles over bij geschillen? 

Wat zou de positie van eene Directie zijn, als zij 
bij elk geschil of tekortkoming lijdend moest toezien 
en slechts per exploot kracht kon bijzetten aan haar 
verlangen. Welk een knoeiwerk, gehaspel, oponthoud 
en onkosten zou het geven als de aannemer bleef door
gaan tot hem een exploot was beteekend. Zouden 
alle fouten nog aan te wijzen zijn ? En gesteld , al leerden 
de ambtenaren, die voor hunne examens toch reeds zooveel 
te studeeren hebben, dat beetje rechtskennis van een 
deurwaarder er nog bij, zou dan alles in orde wezen ? 

Een gedeelte van § 456 geeft den Minister het recht, 
het werk door de erfgenamen of borgen te doen af
werken; in § 457 wordt o. a. gezegd, dat geen exploo-
ten behoeven te melden, dat de aannemer het werk 
niet volgens bestek heeft afgemaakt; dit kan de Directie 
doen, na vooraf de borgen mede te hebben aangemaand 
en wanneer ook die in gebreke zijn gebleven. 

Na mijne bemerkingen op de §§ 438 en 452 kan ik 
ze stilzwijgend voorbijgaan. Wat het gevolg zou zijn , 
als de Minister de hem daarbij verleende macht niet 
had , heb ik behandeld, en hoe het zal gaan als ar
biters of rechters zaken als hierbedoeld moeten beslis
sen, hoop ik aan te toonen bij de behandeling van 
de vierde der wijzigingen. 

De tweede der wijzigingen is: 
dat de aannemer niet aansprakelijk gesteld wordt voor 
schaden, ontstaan uit fouten of onvolledigheid in de plan
nen , voorgeschreven materialen of gebruik daarvan. 

Deze wijziging kan ik moeilijk in verband brengen 
met al de §§, waarvoor zij bestemd is, en tegen den zin, 
zooals hij daar staat, moet worden opgemerkt, dat hij te 
ver strekt. Immers, het zou ongerijmd zijn te onder
stellen dat de aansprakelijkheid van den aannemer voor 
fouten en onvolledigheden zich verder zou uitstrekken 
dan datgene, wat hem uit de stukken der aanbesteding 
kan worden aangetoond tot het werk te behooren , m. a. w. 
er zal uit een of meer stukken duidelijk het goede 
recht der vordering moeten blijken. Zonder strijdige 
bepalingen kan er dus nooit in dien zin geschil ont
staan, doch dit geval komt voor en zal blijven voor
komen, hoe ook de bestekken enz. worden ingericht. 

Hoewel ik dus de mogelijkheid niet ontken, dat eene 
beschrijving, teekening, tabel, peiling, ofwatdanook, 
op eenig punt een onnauwkeurig beeld der werkelijk
heid geeft, kan ik er nog het grove onbillijke niet van 
inzien dat in zoo'n geval het klaarblijkelijk recht wordt 
gehandhaafd. Zijn er geen gevallen — en misschien wel 
evenveel — dat de aannemers voordeel hebben van 
de onnauwkeurigheden, en hoe vaak wordt er geen 
genoegen genomen met minder dan waarop men recht 
heeft ? 

Doch volgen wij het betoog der heeren Nieuwen
huis c. s. meer op den voet en overwegen wij de daarbij 
aangehaalde §§ 442 ( i e . ged.), 463 en 466. 

In het eerste gedeelte van § 442 leest men: 
Dadelijk na de gunning van het werk is, behoudens 

het bepaalde bij § 446 (rampen) het geheele werk voor 
rekening en risico van den aannemer, die tevens aan
sprakelijk is voor alle voorkomende beschadigingen, enz. 

Aannemende, dat deze bepaling niet zoo gesteld was, 
maar derwijze, dat de risico enz. voor den aannemer 
eerst begint bij den aanvang van het werk, dan zou 
dit ten gevolge hebben, dat eerst bij de aanbesteding 
e n daarna bij den aanvang van het werk den juisten 
toestand gemeenschappelijk moest worden opgenomen 
e n vastgesteld. 

Ik geef gaarne toe , dat dit in veel gevallen eene 
geringe moeite is, doch daar zijn er ook, zooals bij 
rivierwerken, zeehoofden enz. , waar dat opnemen heel-
wat moeite zou kosten, ja , waar men het over de 
eerste opneming nog niet eens zou zijn, als de tweede 
moest volgen, want in den regel liggen slechts enkele 
dagen tusschen de gunning en den aanvang van het werk. 

In het eerste geval kost die opneming weinig, maar 
zij zal ook van geen beteekenis zijn; in het tweede 
kost zij veel en kan evengoed in het nadeel als in het 
voordeel van den aannemer uitvallen, doch hoe ook, 
de kosten zouden er hoogst zelden door gedekt worden 
en zeer vaak zouden alle moeiten en uitgaven tot niets 
leiden. 

Trouwens aannemers van zulke werken zouden die 
kleingeestigheid zelf niet willen. 

Onderstellen wij nu nog eens, dat de risico enz. ge
heel voor rekening van den Staat blijft tot het einde 
van het werk; wat zou er dan gebeuren? Bij bagger-
werken zou er steeds van verzanding, bij ophoogingen 
van verzakking, bij wind van storm, bij een goed tij
water van een springvloed gesproken worden, en zooal 
meer , zoodat de Directie in plaats van het werk te 
leiden, politietoezicht te houden had en dag en nacht 
in overleg met den aannemer weer en wind zou 
moeten constateeren. 

Verder zou de Directie hare voorzorgsmaatregelen 
als van zelf altijd te hoog opvoeren, wat enorme kos
ten (vaak geldverspilling), oponthoud en tal van twisten 
en moeilijkheden zou veroorzaken. 

Wat vooral verkeerd zou zijn , men neemt de zorgen 
van den aannemer weg of liever, men leidt die dan 
in verkeerde richting. Zooals nu de bepaling geldt, 
zal een goed aannemer letten op weer, wind, jaarge
tijden enz. enz.; zeer vaak zal hij krachtig werken om 
vóór een bepaald tijdstip gereed te komen, maar is 
alle risico voor den Staat, dan zal hoogst zelden een 
aannemer gevonden worden, opofferend genoeg om 
dag en nacht te waken en te werken — meest tegen 
zijn voordeel in — ten einde een gevaar af te wenden 
of te boven te komen. De schade wordt hem immers 
ruimschoots vergoed! Is het zoo gemakkelijk dan zijne 
nalatigheid aan te toonen ? En wat vermag de Directie 
daartegen ? 

Dat er Direction gevonden worden, die in gevallen 
als bovenbedoeld de aannemers niet vrij laten in het 
aanwenden van door hen noodzakelijk geoordeelde 
hulpmiddelen; dat er zijn, ongevoelig voor de schaden, 
die worden geleden, of dat zij niet van haren kant zou
den doen wat mogelijk is om risico en schaden tot 
een minimum te brengen, acht ik ondenkbaar. 

Dit overwegende, moet men toch bekennen, dat eene 
wijziging in die bepaling, de duizenden, nu aan risico 
besteed , in millioenen zou veranderen, en dat vaak 
zonder iemands voordeel. 

Waar veel risico is, besteedt de Staat per eenheid 
uit, en daar, waar de risico zijne eigen schatting ver 
te boven ging, nam hij genoegen met den verkregen 
toestand en gaf — naar ik vernam — enkele malen 
nog schadevergoeding bovendien. 

§ 463 luidt: 
De aannemer is gehouden, al dc in het bestek bepaalde 
afmetingen met de algemeene bepalingen der "werken te 
vergelijken, cn om, bij overhoopt abuis in die opgaven, 
de level ingen zoodanig te doen, als de aard van het 
werk vcreischt, zonder daarooor extra-betalingen te kun
nen vorderen. 

Overweegt men hierbij wat ik als algemeene be
schouwing dezer wijziging gezegd heb , dan zal niemand 
hierin iets onbillijks vinden. Drukfouten zijn zelfs in 
de beste drukwerken geen zeldzaamheden cn hoe zou 
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men die anders moeten verklaren dan § 463 verlangt? 
Wat eischt zij anders dan wat een degelijk aannemer 
van zelf doet, n.l. het met nauwgezetheid nagaan en 
vergelijken van de verschillende bepalingen van het 
bestek onderling , en ook met de werkelijkheid ? Voor 
het aanbrengen van verzwaringen of veranderen van 
materialen geeft deze paragraaf geene bevoegdheid. 

Men leze thans § 466; maar goed, onpartijdig, met 
de moraal, een goed staatsambtenaar eigen, en alle 
schijn van onrechtvaardigheid verdwijnt. Trouwens, 
er staat niet, wat de heer Nieuwenhuis er leest. De 
aannemer heeft niets van de wijze van samenstelling 
voor zijne rekening, wel de zorg dat die samenstelling 
goed bewerkt wordt. Dc aannemer heeft naar de tee
keningen en het bestek te werken en zoodra eenige 
verandering plaats heeft, moet er verrekend worden. 

En gesteld eens, het ware de bedoeling, dat eene 
mislukte constructie opnieuw gemaakt moest worden, 
zou die dan weer niet instorten? En waar lezen de 
heeren in de A . V . het aantal malen dat zulks moet 
plaats hebben, alvorens tot wijziging over te gaan. 

Blijkt hieruit niet, dat zij aan den geest van het 
artikel een geheel verkeerde strekking hebben gegeven ? 

(Wordt vervolgd.) 

H E T P O S T K A N T O O R T E P A R I J S . 
A l l e n , die Parijs bezocht hebben, zullen zich nog 

de gebrekkige Iocaliteiten herinneren, waarin vroeger 
het Postkantoor gevestigd was. Het gebouw in de 
Rue Jean-Jacques-Rousscau voldeed dan ook sinds lang 
niet meer aan zijn bestemming, zoodat men besloot 
tot het stichten van een nieuw gebouw over te gaan. 

Daar het terrein, door het oude gebouw ingenomen, 
voor het nieuwe ten eenenmale onvoldoende was, werd 
het door onteigening belangrijk uitgebreid, zoodat het 
thans 7500 M * . groot is. Door het maken van ver
schillende verdiepingen is de architect Güadet , naar 
wiens plannen het gebouw gesticht werd, er in ge
slaagd een beschikbare oppervlakte van ruim 25000 M J 

op het terrein te verkrijgen. 
De begane-grond van het nieuwe gebouw bevat de 

lokalen, waar het publiek toegang heeft, en dient te
vens voor den rijtuigdienst. Gaat men de portiek in 
de Rue du Louvre binnen, dan komt men in een groote 
vestibule , waar zich de brievenbussen en de loketten 
voor den verkoop van postzegels bevinden. De ver
schillende lichtingen der bussen worden op wijzerplaten 
aangeduid; een schel geeft het sein, wanneer een lich
ting geschiedt. 

Rechts van de vestibule bevinden zich de zalen 
tot het verkrijgen van inlichtingen en de schrijfkamers 
voor het publiek ; links vindt men de administratieve 
bureau's. Midden achter de vestibule ligt de groote 
zaal, waar zich vier-en-twintig loketten bevinden en 
tevens de noodige kastjes voor de brieven der geabon-
neerden. Een ander deel van het gebouw is bestemd 
voor de drukwerken. 

Om de verdere inrichting van het gebouw te kun
nen begrijpen , dient men eenigszins op de hoogte te 
zijn van de wijze, waarop de postdienst te Parijs is 
ingericht. 

Al le brieven , die te Parijs aankomen, gaan in ge
sloten zakken naar het Postkantoor; zelfs de stadsbrie
ven zijn van dezen maatregel niet uitgesloten. Daar 
worden zij uitgezocht en naar de verschillende wijken 
verdeeld. De bestellers verdeelen dan weer de wijken 
onderling. 

De vertrekkende brieven worden gesorteerd volgens 
de spoorlijnen, waarmede zij vervoerd worden. In de 
waggons worden de brieven voor de verschillende plaat
sen dan bijeen gezocht. 

Er bestaat echter te Parijs ook nog een speciale 
dienst voor plaatsen, in de nabijheid der stad gelegen, 
daar het den beambten in de waggons onmogelijk zou 
zijn, die zoo snel te sorteeren, dat zij er vóór de aan
komst van den trein reeds mede gereed waren. 

De wagens, die nu de komende en gaande brieven 
vervoeren, vinden ieder een afzonderlijken ingang in de 
Rue Jean-Jacques-Rousseau; zij hebben ook elk hun 
eigen uitgang, zoodat er van opstopping geen sprake 
zijn kan. 

Tusschen dc plaatsen van ontvangst en afgifte der 
brieven, bevinden zich de toestellen om dc brieven
zakken naar boven en naar beneden te brengen. Het 
naar boven brengen geschiedt door eene machinerie 
in den trant van de baggermolens; het naar beneden 
expediëcren geschiedt, door ze te laten glijden langs 
een spiraalvormig hellend vlak, als het ware een reus
achtige tonmolen. 

De eerste verdieping van het gebouw is voor den 
stadsdienst bestemd. Op de tweede verdieping heeft 
men den dienst voor de provincie en voor het buitenland. 
De derde verdieping is nog disponibel. Het souster-
rain bevat de stallen, waarin de paarden langs een 
hellend vlak afdalen. Ook zijn daar dc machines voor 
het pneumatisch brievenvervoer, voor het oppompen 
van water naar de verschillende verdiepingen en voor 
de hydraulische inrichtingen, bestemd voor de hijsch-
toestellen, de stoomketels, de dynamo's voor de elec
trische verlichting enz. 

Tevens bevindt zich in het sousterrain een lokaal 
voor het stempelen der drukwerken. 

Bij de nieuwjaarsdrukte wordt ook nog een groote 
zaal op de derde verdieping voor dit doel gebruikt. 

De fundecring van het gebouw gaf tot geene bui
tengewone moeilijkheden aanleiding. Het drooghou-
den van den fundeerput vereischte echter krachtige 
pompwerktuigen. Het plint van het gebouw is van 
pierrc de Sotippcs en van pier re de Saint-Maximi; 
het overige van banc de Mi'ry. De fundeeringmuren 
rusten op beton van 0.90 M . dik. De kap is deels 
met leien, deels inet zink gedekt. 

De kosten van het geheele gebouw hebben bijna 
10 millioen francs bedragen. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
' S - H A G E . In de haven van Genua zullen twee droogdokken 

moeten gebouwd worden; daartoe is een aanbesteding uitge
schreven door het Ministerie van Publieke Werken te Rome. 
Aan het consulaat van Italië, alhier, zijn inlichtingen daar
omtrent te bekomen. 

A M S T E R D A M . Op de 1.1. Maandag gehouden vergadering van het 
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap hield de heer A. W. 
Weissman een voordracht over «Moderne antiquiteiten". Spreker 
behandelde o. a. de wijze, waarop men tegenwoordig oude 
bouwwerken «restaureert" en deed het onderscheid uitkomen, 
dat bestaat tusschen conserveeren en restaureeren. In plaats 
toch, dat de werken, door onze vaderen gewrocht, voor ver
val behoed worden, strekt men het restauratie-begrip zoover 
uit, dat ze geheel vernieuwd en van onnoodige toevoegsels 
voorzien worden, waaruit de hand van den schepper onmoge
lijk meer te herkennen is. Spreker waarschuwde in deze voor 
overdrijving cn meende, dat net Genootschap ongetwijfeld veel 
invloed ten goede zou kunnen uitoefenen. 

—• In de gisterenavond gehouden vergadering van de Af
deeling Amsterdam der Maatschappij tot bevordering der bouw
kunst hield de heer Jos. Th . ƒ. Cuypers eene lezing over 
Noordduitschen baksteenbouw. 

In plaats van het bestuurslid D. Sanches, die bedankt heeft, 
is gekozen de heer Haalmeijer. 

MAASTRICHT . Bij den Gemeenteraad is ingekomen eendoor 
den gemeente-ingenieur ontworpen plan tot verlegging der 
uitmonding van de rivier de Jelcer. De kosten hiervan wor
den, met al wat er bijkomt, op / 80,000 geraamd. 

ENSCHEDÉ . De Gemeenteraad heeft in zijne vergadering van 
gisteren besloten den gasprijs van af 1 Januari a. s. te stellen 
op 7 '/, cent. 
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Oe Staatscourant maakt de namen 
openbaar van de Juryleden, belast met 
de beoordeeling der ontwerpen voor den 
wedstrijd voor een nieuwen gevel aan den 
Dom, te Milaan. Die namen zijn de vol
gende : 

Visconti , Markies Carlo Ermes, te M i 
laan, president, l id van de administratie 
der fabriek van de Domkerk te Milaan, 
door dat college benoemd. 

Ceruti , Sac. Cav. Don Antonio, te Mi 
laan, benoemd door den aartsbisschop 
van Slilaan. 

Franco, professor Cav. Giacomo, 
Italiaansch architect, wonende te 
Venetië. 

Von Schmidt, baron Friedrich, 
Duitsch architect, wonende te Wee-

bi . 
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zichter bij de uitvoering, van de sluis- en 
dijkwerken te Lemmer. 

— De heer H . Bekkering is benoemd 
als dagelijksch opzichter bij den bouw 
van het stoomgemaal in den polder Schud-
debeurs. 

— Bij de gemeentewerken der Haagsche 
waterverversching zijn nog in dienst ge
steld, met ingang van 1 November e. k., 
de heeren C. D. Nagtglas Versteeg, als 
ingenieur, F . Trosée en A. Vreugdcnhil, 
als opzichters. 

I'S & 
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De Dartein. professor Marie Fer
dinand, Fransch architect, wonen
de te Parijs. 

Waterhouse, professor Alfred, 
Engelsch architect, wonende te 
Londen. 

Bertini , professor comm. Giu
seppe, te Milaan, kunstschilder. 

Boito, professor comm. Camil- l 8 g s-s 
lo, te Milaan, architect. '& B r 

Cantü, Comm. Cesare, te Milaan, ge
leerde, benoemd door het Lombardisch 
Instituut van Wetenschappen en Letteren 
tc Milaan. 

Clericctti, professor Gav. Celeste, te Mi
laan, architect, bnoemd door de Commis
sie voor het behoud van Monumenten in 
de provincie Milaan. 

Brioschi, professor comm. Francesco, 
te Milaan, benoemd door de Ingenieurs-
en architecten-vereeniging te Milaan. 

— Aflevering 10 van De Natuur (uitgave 
van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

Nieuwe tandradbanen, volgens het stel
sel Abt (met fig.). — De gasindustrie 
(met fig). — Hoe groot zijn de rijken 
van Europa ? — De heliochromie of photo-
graphie in natuurlijke kleuren. — Merk
waardigheden in Amerika. Naar brieven 
van A . Tissandier (met fig.). — De hae-
matospectroskoop (met fig.). — Gletschers 
(met hg.). — Het internationaal I'oolon-
derzoek. — Sterrenkundige opgaven. — 
Correspondentie. 

B E N O E M I N G E N . 
De heer A . G. A . van Eelde te Utrecht, 

civiel-ingenieur, is met ingang van 1 No
vember e. k. door Gedeputeerde Staten 
van Friesland benoemd tot tijdelijk op-

A D V E R T E N T I E N . 
Bericht van Inzet. 

Bii de op 27 October j . l . , ten overstaan 
van den Notaris Mr. Th. W. V A N DER 
SCHALK, te Noordwijk, gehouden veiling 
van de 

T E R R E I N E N 
der Maatschappij „Noord-wijk" 

TOT 

Exploitatie van Duingronden, 
te zamen groot circa 110 Hectaren, zijn de per
ceelen te zanten in bod gebracht op /'28,235. 

Afslag en Toewijzing op Woensdag 
3 November a. 8., 's morgens ten tien 
ure, in het Logement van W. H. V A N KO
NIJNENBURG, te Xoordwijk aan Zee. 

Verkoop bij Inschrijving 
VAN 

1 . 6 3 . 2 0 E C . 

GRIEND HOUT, 
(2 en 3jarig), a/d. Molendijk te Ridderkerk. 
Aanwijzing door den Heer J . SCHELLING, 
a/d. Oostendam, aldaar. 

Borgen stellen, onkosten contant. 
Biljetten worden ingewacht vóór of op i 

November a. s., voorni. 11 ure, ten kantore 
van Notaris n 'AULNIS, te Ridderkerk. 

HED. EHIJUSPOORWEG. 

A a n b e s t e d i n g 
van het leveren van 25.000 stuk 

Eikenhouten D W A R S L I G G E R S 
in zeven perceelen. 

Bestekken ad ƒ0,50 verkrijgbaar bjj den 
Ingenieur van den weg te Utrecht. Inschrn-
vingsbiljetten franco aan de Directie te Utrecht 
in te zenden uiterljjk Dinsda-- ' ' : 

ber 1886. 
lfi Novem 

NEUCHATEL A S P H A L T E COMPANY L ™ . LONDOH 
Exploitatie der Mijnen van Val 

F A B R I E K T R A D E M A R K . 

AMSTERDAM 
Beltweg N°. 3. 

de Travers, 
N A T U U R L . A S P H A L T 

VAN 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Binks, Houtvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvïoeren, Gangen, \erandas, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve m e n zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bn den Heei 
H. G. KN00PS C.OZN.. Beekstraat F . 62, te Arnhem. _ . . . , , „ 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

Ministerie van Binnenlandsche Zaken. 
P R O V I N C I E O V E R I J S S E L . 

Aanbesteding. 
Op VRIJDAG 12 November 1886, des namid

dags te \i uren, zal, onder nadere goed
keuring, door den Commissaris des Konings 
in de provincie Overijssel, of, bjj zjjne af
wezigheid, door een der leden van de Ge
deputeerde Staten, en in bjjzijn van den 
Rjlksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen 
enz., aan het gebouw van het Provinciaal 
Bestuur te Zwolle, worden aanbesteed: 

Het V E R B O U W E N van de Rijks 
lagere school te Willemsoord, 
gemeente Steenwijkerwold, en 
het doen van H E R S T E L L I N 
G E N aan de onderwijzerswo
ning aldaar. 

(Raming f10200.) 
Deze aanbesteding geschiedt volgens § Hl 

der Algemeene Voorschriften: 
»De inschrijvingsbiljetten worden geschre

ven op een zegel van vijftien cents in hoofdsom; 
zjj worden behoorlijk verzegeld. 

Buiten op den verzegelden omslag wordt 
gesteld: 

Inschrijvingsbiljet voor het verbouwen van 
Hjjks lagere school te Willemsoord, ge

meente Sleenwijkeccold, en het doen van her
stellingen aan de cnderwjjzerswoning aldaar, 
aan te beBteden den IS"" November 1S86. 

Elk biljet wordt door den inschrijver en 
door twee borgen onderteekend, en, opstratfe 
van nietigheid, volgens onderstaand model 
ingericht: 

De ondergeteekende (naam en voornamen 
voluit geschreven), wonende te . . . . . . . 
(provincie ), bjj deze doinicilium 
kiezende te bjj verbindt 
zich bjj onderteekening dezes, overeenkomstig 
de voorwaarden van aanbesteding, vervat in 
het bestek n». 18, goedgekeurd den 18*» 
October 18S6, tot de aanneming van het 
verbouwen van de Rjjks lagere school te 
Willemsoord, gemeente Stcemcijkecwold, en 
het doen van herstellingen aan de onder-
wjjzerswoning aldaar, voor eene som van 

gulden, zegge f . . • • 
Tot borgen stellen z ich (namen cn voor

namen voluit geschreven), wonende te . . . 
(provincie ). 

Gedaan te den 18 . . 
De borgen, De aannemer," 

Het bestek l igt ter lezing aan het gebouw 
van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, 
aan dat van het Provinciaal Bestntir van 
Overijsicl te /.wolle, en is voorts op franco 
aanvrage, tegen betaling der kosten, te be
komen bij den Boekhandelaar M. NI.IHOFF, 
Nobelsti-iat n". IS, Ws-Grarenhage, endoor 
zjjne tusscheiikomst in de voornaamste ge
meenten des Rijks. 

Op Vrijdag 5 November 1S8G, des namid
dags te ] ure, wordt de noodige aanwjjzing 
op de plaats gedaan; voorts zjjn nadere in-
liehtingen te bekomen by den bouwkundige 
voornoemd, en bjj den hoofdopzichter der 
Universiteitsgebouwen J . C. HUBSCHER te 
Groningen. 

's-Gravenhage, 18 October 1SS0. 
Voor den Minister 

De Secretaris-Generaal, 
HUBKEC'HT. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 
niet tropische producten; 

Kullende en EliMMWtMe Steeiiovnikappeii, 
GEBOUWEN in Scherphoek m nil andere uoiumjieo, 

pïhrel in ijzer «f ijzer mei hout »l steen. 
VAN DER LINDEN & C"„ te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

( ; n l , a i i i « i i i i n K a|> l.nun. 
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Provinciale Waterstaat 
VAN" 

FRIESLAND. 

A A N B E S T E D I N G . 
0]i Vrijdag, den K 4 " November 1886. cksna

middags ten een ure, zal in het gebouw van 
liet Provinciaal Iiestuurte LeeuKarden, over
eenkomstig !• JS Kil en 135 der A. V . , bjj 
enkele iiiielirijcier/ worden aanbesteed : 

H e t kannliseeren van de Tjongor 
(2e gedeelte). 

R a m i n g / 414260. - . 
Het bestek ligt ter lezing in voornoemd 

gebouw. Gezegelde formulieren voor inschrjj-
vingsbiljetteii zijn tegen betaling van 25 cent 
en bestekken tegen betaling van ƒ 8 . — op 
het bureau van den Prov. Hoofdingenieur 
verkrijgbaar. 

De noodige' aanwjjzing wordt gedaan op 
Dinsdag 9 en Woensdag 10 November , 
aan te vangen op 9 N o v e m b e r des voor
middags 8>jL ure te Ileerenveeu. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te beko
men hij den Hoofdingenieur van den Pro-
vineialen Waterstaat te Leeuwarden. 

Leeuwarden, is October ISSfl. 
De Commissaris des Koning* in de 

Provincie Friesland, 
VAN HAR1XXMA THOE SLOOTEN. 

PIIAT0LITH0GR1PIIIE, PI10TOZI\COGBAPI1!Ë 
en Sléréolype-lnrichlins; 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor l ' l i o t * l i t l i o i : r i i | i l i i e , 
bn'zonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor i'iioiozim»-
g r a p h i f voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Hoekwer-
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
syne M é r e M y f t e - l a r l e k t l n g voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/.v/. ra aanvrage gratis toegezonden. 

O . J . T H I E M E . 

^.&J7SÜYVËR, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS i\ \ \ E R K T L I E . \ , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

BECKER & BMHHMill. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

_ W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -

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

voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

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

WEEGWERKTUIGEN. 
De Portland-Cementfabriek van 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
t e A n i ö i i r b i i r g b i j I t i e b r i r l i a / d . l i i j i i 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naar 
GOUDEN den eisch der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, 

Staats-Medallle. met garantie voor de grootste vastheid en 
deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der tubriek: 11)1),HIK) vaten per jaar. 
Magazijnhouders in dc voornaamste steden. 

Medaille 
Breslau 

1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio
nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

DUSSELDORF 
1880. 

Medaille 
van 

Verdienste, 
Weenen 

1873. 

Gouden 
Medaille, 
Offenbach 

a M. 1879. 

Diploma A: 
Eersteprijs 
voor uit
muntend 

fabrikaat. 
Kassei 
1870. 

PllIycllI'OOIII-CPIIK'lll DE LINT & ft 
wordt onder nevenstaand merk door den ondergeteekende 
in den handel gebracht en is een door de Heeren Pro
fessor VON KOCH en DR. ADA MY te Darmstad uitge
vonden materiaal, hoofdzakelijk bestaande uit g e m a l e n 
l a v a (uitwerpsel van vuurspuwende bergen). 

Polychrooui-coment is het goedkoopste materiaal 
volkomen tegen den invloed van het weer bestand is, a' zoowel voor bep.'eisteriug, di> 

voor voegwerk. 

Bijzondere voordeelen: 
1". De bepleistering is geljjk van toon en lichtgrjjs, in de kleur van Bentheimersteen; 
2". Geen uitwaseming van kalk of silicaat; 

Geene bjj gebruik van gewoon cement voorkomende windscheurtjes; 
4". Eene bepleistering met Polychroom-cement kan beschilderd worden 4 of 5 weken 

nadat zjj aangebracht is. De beschildering kan het afwosscb.cn verdragen. 

Hoofddepot voor Nederland bij Theod. Ferd. Bierhorst te Haarlem. 
Actieve Agenten cn Vertegenwoordigers gevraagd. 

Oonlxeedljk 2±H, Rotterdam. 
V L O E R - e n W A N O T E G E L S , 

TROTTOIR-, IIMT- IA 1JZERSTEE\TEGELS. 
G r o o t e v o o r r a d e n . 

~TT~BACON & c°. 
Ingenieurs, Aannemen van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , G a s - en W a t e r l e i d i n 

g e n , B o u w m a t e r i a l e n e n z . 
B E K R O O N D met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV». 3 3 9 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Prqjecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

Gedrukt bjj ö. W. van der Wiel & C»., te Arnhem. 

E E N - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N " . 45. Z A T E R D A G 6 N O V E M B E R 1886, 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N (!KM>T IC/. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentifin: 

Bureau van De 'Opmerker, Driekoningenstraat 2Ü\ Arnhem. 
Bureau der Redactie van Arckitectura et Amicitia JAN SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. VY. WEISSMAN*. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Heer 

C. l i . POSTHUMUS MEVJKS, Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

TH. G. STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

A.WV.: 
ABONNEMENT /'2.2$ per 3 maanden of WK\zesj>itfden\KV jaar, bij 

vooruitbetaling en franc» toe/ending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indië ƒ 9. , beiden bij vooruitbetaling. 

A l A ' E k T E N T l E N a-I 20 tent voor eiken regel plaatsruimte en 1 0 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

A FZONÜER 1.1J K1-' X o M M K R s , bij contante betaling ad 15 ceni per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij Jen Hoofd-Correspondent JOH . O. STKMKKR C/S., Boek
handelaar te Amsterdam. 

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

1 °. A l s vervaardiger van het ontwerp, ingezonden 
onder het motto Raphael op dc prijsvraag Een titelblad 
voor het plaatwerk De Bouwmeester heeft zich bekend
gemaakt de heer W . L . Brückmann, te 's-Hage. 

2". Op verlangen van eenige leden is de termijn 
van inlevering der uitgeschreven ie algemeene prijs- j 
vraag Een Edcntheater verlengd met 2 maanden, alzoo | 
gesteld op 20 Februari 1887. 

3". De 870ste vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 10 November a. s., des avonds tc 8 
uren , in het American Hotel , alhier. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Bijdrage van den heer A . W . Weissman; 
e. Kunstbeschouwing, te geven door den heer F . J . 

Bremmer Hzn. 
Namens liet Bestuur: 

de iste-Secretaris, 
Th. G. Strengers. 

(A .e tA. ) M O D E R N E A N T I Q U I T E I T E N . (') 
De oudheidkunde, zooals die thans beoefend wordt, 

is een wetenschap, die pas van jongen datum is. Wel 
verzamelden reeds de Romeinen kunstwerken uit de 
bloeiperioden der Grieksche kunst, maar zij deden dit 
meer wegens de esthetische dan wegens de archeolo
gische waarde der voorwerpen. 

Toen het Romeinsche Rijk ten gronde gegaan was, 
bekommerde men zich weinig of niet meer om de 
voortbrengselen van het voorgeslacht, te meer, daar 
al wat van heidenschen oorsprong was, door de Chris
tenen met wantrouwen werd aangezien. Waar de mo
numenten uit de oudheid te stevig bleken, om zonder 
veel moeite vernield te kunnen worden, richtte men 
z e, zoo goed en zoo kwaad het ging, voor Christelijke 
doeleinden in , of gebruikte ze als steengroeven voor 
nieuwe bouwwerken. Slechts de voortbrengselen der 
antieke letterkunde werden, althans ten deele, in eere 
gehouden, en zijn door den ijver der kloosterbroeders 
l ° t het nageslacht gekomen, zij het dan ook na min 
°f meer belangrijke verminkingen, meest door de on-

() Lezing gehouden in het Koninklijk Oudheidkundig (Jcnootschap. 

kunde der kopiisten ontstaan, ondergaan te hebben. 
De eerste Christenen volgden, althans in de bouw

werken , de voorbeelden, hun door de Romeinen ge
geven; daar zij echter, wat de techniek betreft, verre 
beneden de antieke bouwmeesters stonden, maakten 
zij gaarne gebruik van bouwdee'.en, uit Romeinsche 
monumenten gesloopt. Vandaar, dat de oudste basi
lieken te Rome en Ravenna, en zelfs de bekende 
Sophiakerk tc Konstantinopel, met antieke zuilen, van 
verschillende gebouwen afkomstig, prijken. Gedurende 
de middeneeuwen werd dit voorbeeld in Italië en 
Griekenland steeds gevolgd en telkens werden antieke 
bouwwerken geheel- of gedeeltelijk gesloopt, om het 
materiaal tot het stichten van nieuwe bouwwerken aan 
te wenden, soms om er kalk van tc branden. Het 
pleit wel voor de stevigheid der antieke construction, 
dat, niettegenstaande dit stelselmatig sloopingswerk, toch 
nog enkele monumenten voor een groot deel bewaard 
bleven. Ik wijs slechts op het Colosseum cn het 
Pantheon te Rome, en het Pantheon te Athene, waar
van een gedeelte zelfs aan een buskruitontploffing weer
stand bood. 

Had men dus geen eerbied voor hetgeen de antieken 
hadden nagelaten, ook de voortbrengselen van later 
tijd vonden in dc middeneeuwen slechts zelden genade, 
en hadden hun behoud slechts aan toevallige omstan
digheden te danken. 

Van de talrijke en dikwijls zeer aanzienlijke kerk
gebouwen , in den Romaanschen tijd gesticht, is het 
meerendecl in den Gothischen tijd, geheel often deele 
naar den smaak van dien tijd, verbouwd. Slechts daar 
waar de middelen tot een dergelijke verbouwing ont
braken , of de Romaanschc bouwwerken van een meer 
dan gewone afmeting of bijzonder stevige constructie 
waren, bleven zij gespaard. Bijna al de trotsche Gothi
sche kathedralen, die thans onze bewondering wekken, 
zijn in dc plaats van gesloopte Romaanschc kerkge
bouwen gekomen. 

Ook de wereldlijke Romaanschc bouwwerken werden 
in den Gothischen tijd slechts zeer zelden gespaard, 
zoodat dan ook het aantal der thans nog aanwezige 
zeer gering is. 

Indien op deze wijze met groote bouwwerken gehan
deld werd, kan men begrijpen, dat aan het bewaren van 
meubelen, huisraad, wapenen, kortom alles wat tegen 
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woordig onze musea vult, nog veel minder gedacht werd. 
De voorwerpen uit den Romaanschen tijd, die bewaard 
bleven, hebben dit slechts tc danken ól aan dc kost
bare materialen, waaruit zij vervaardigd zijn, óf aan 
het kerkelijk gebruik, waarvoor zij bestemd waren. 

De Renaissance toonde op haar beurt weinig eerbied 
voor dc Gothiek. Toch was zij het, die aan de beoe
fening der oudheidkunde den eersten stoot gaf. De 
oudheidkundigen der Renaissance bestudeerden echter 
uitsluitend dc Romeinsche oudheid; wat na de Romei
nen was voortgebracht, achtten zij barbaarsch en der 
bestudecring niet waard. 

Italië, het land dat nog zoovele kunstwerken in zijn 
bodem bevatte, werd toen overal met ijver doorzocht, 
en de schatten, in de musea te Rome en te Florence 
te vinden, zijn voor het grootste deel aan den ijver der 
X V e - en XYIe-ceuwsche archeologen te danken. Ken 
man als Leo Battista Alberti begon op wetenschappe
lijke wijs de architectuur der Romeinen te bestudeeren, 
en werd daarin door vele kundige mannen nagevolgd. 

Had dus de Renaissance van het werk der midden-
ccuwsche meesters ook al een afkeer , de monumenten, 
door hen gesticht, waren van zoodanigen omvang en 
soliditeit, dat het niet aanging ze af te breken, en 
door andere, naar den gewijzigden smaak, te vervan
gen , te meer, daar de grootste als kerkgebouwen 
zoozeer voor hun doel geschikt waren. 

Waar deze gebouwen echter reparatie of uitbreiding 
noodig hadden , geschiedde dit in de in zwang zijnde 
Renaissancevormen. Aan het verzamelen van midden-
eeuwsche voorwerpen werd ook toen natuurlijk niet 
gedacht. Wie het maar eenigszins bekostigen kon, 
verving zijn oud huisraad door nieuw. 

De studie der klassieke oudheid werd sedert de 
X V I l e eeuw tot op onzen tijd onafgebroken voortgezet 
en de vruchten daarvan zijn in alle kunstwerken der 
X \ T ' l e , XVII ' 1 ' ' en X V I I I * eeuw terug te vinden. 
Het pleit wel voor de vindingrijkheid van de kunste
naars dier tijden , dat zij , met gebruikmaking derz.elfde 
klassieke motieven, er toch in geslaagd zijn een geheele 
reeks van stijlnuances, van de losse vroeg-Renaissance 
van Brunellesco's volgelingen af, tot de strenge en 
toch bevallige vormen van den Style-Louis XVI toe, 
te scheppen. 

Eerst in de X I X " ^ eeuw is men begonnen, aan de 
voortbrengselen van alle vroegere eeuwen recht te doen 
weervaren. In gelijke mate als de gave, om iets 
zelfstandigs te kunnen scheppen, bij de kunstenaars 
afnam, zag men den lust om de voortbrengselen van 
voorheen te bestudeeren, bij de geleerden toenemen. 
De middeleeuwsche stijlen, door de Renaissancisten 
voor barbaarsch aangezien, kwamen door den invloed 
der Romantiek weer in eere, en aan hetgeen de Ro-
maansche en Gothischc periodes hadden voortgebracht, 
werd bijzondere aandacht gewijd. De opgravingen, 
sedert het laatst der vorige eeuw in Griekenland on
dernomen, lokten als van zelf tot het bestudeeren van 
de Oud-Helleensche kunst uit; de ontdekking van 
Pompeji en Herculanum wierp een nieuw licht op het 
leven der Romeinen; door Bonaparte's tocht naar 
Egypte werd de eerste stoot aan de studie van de 
talrijke monumenten, door de Pharao's gesticht, ge
geven. Talrijke reizigers in West-Azië ontsloten tevens 
een ruim veld voor de beoefening der oud-Oostersche 
kunst, terwijl ook de voortbrengselen der oud-Ger-
maansche volken tot studie uitlokte. 

In ieder land, dat op beschaving aanspraak maakte, 
werd al wat door het voorgeslacht aan voorwerpen van 
kunst of kunstnijverheid was nagelaten, met ijver ver
zameld. Bleef ook ons vaderland geruimen tijd achter, 
X>k daar werd, aanvankelijk door particulier initiatief, 

industrie, 
quitciten 

Dat ook, 
worden, 

later ook van Rijkswege, aan de voortbrengselen van 
het verledene de noodige aandacht geschonken. 

Terwijl het eerst slechts de oudheidkundigen van 
professie waren, die zich de kunstwerken van voorheen 
aantrokken, begon in de laatste jaren ook het groote 
publiek op oudheidkundig terrein te liefhebberen. In 
zooverre deze liefhebberij, die zich van Engeland en 
Frankrijk ook naar ons land een weg baande, werke
lijk moet toegeschreven worden aan de zucht om wat 
fraais te verzamelen, is zij zeker tc prijzen. Maar al te 
vaak echter is zij niets dan een volgen der algemeene 
mode, die thans voorschrijft, dat men ten minste een 
deel van zijn huis met echte of nagemaakte oudheden 
gevuld hebbe. 

Deze liefhebberij voor oudheden was oorzaak, dat zij 
tot een zeer gewild handelsartikel werden; de eigenaren 
van antiquiteiten-magazijnen wisten op het platteland 
tal van voorwerpen , die door de boeren als waardeloos 
beschouwd werden, voor een appel en een ei machtig 
te worden, om ze dan aan de liefhebbers voor grof | 
geld te vérkoopen Daar de vraag dikwerf het aanbod 
overtrof, ontwikkelde zich in het buitenland eene 

die zich het vervaardigen van nieuwe anti
ten doel stelt. Men heeft het daar in het 

namaken zoover gebracht, dat kenners dikwerf moeite 
hebben, echt werk van nagemaakt te onderscheiden. 

helaas, in ons vaderland personen gevonden 
die deze industrie beoefenen, heeft indertijd 

de geschiedenis van den schouwburgbeker, die de leden 
van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap zich 
nog wel zullen herinneren, bewezen. 

Zeer zeker zal het door ieder oudheidkundige be
treurd worden, dat dergelijk bedrog gepleegd wordt; 
menigeen echter werkt, misschien zonder dat hij het 
weet, aan de vervaardiging van een andere soort van 
nieuwe antiquiteiten mede. Wij bedoelen de zooge
naamde „restauraties" van bouwwerken. 

Toen er, tusschen 1830 en '40 in vele landen van 
Europa meer aandacht geschonken werd aan de bouw
werken , door de middeneeuwen nagelaten, bespeurde 
men , in welk een deerniswaardigen toestand vele dezer 
gebouwen verkeerden. Velen waren in een zoo slech
ten staat, dat reparation dringend noodzakelijk waren. 
Toen men eenmaal aan het herstellen was, ontwaakte 
de lust, om deze bouwwerken, meestal onvoltooid, in 
den geest van den oorspronkelijken ontwerper te vol
bouwen of althans enkele ontbrekende deelen aan te 
vullen. Zooveel mogelijk trachtte men uit oude docu
menten de noodige gegevens te verzamelen; waar die 
ontbraken, liet men aan zijn verbeelding vrij spel. Menig 
restaurator was echter tevens purist, en de aanvoegscis 
van latere eeuwen aan het oorspronkelijk gebouw waren 
hem eene ergernis; hij verving ze door datgene, wat 
volgens hem door den. oorspronkelijken ontwerper be
doeld was. 

E r is bijna geen kerkgebouw van eenig belang in 
Europa, dat niet een dergelijk restauratie-proces moest 
ondergaan. Eerst thans komt men tot het besef, dat 
men op deze wijze nieuwe oudheden maakt, die in 
alle opzichten waardeloos zijn. In Engeland, waar 
de restauratiekoorts het hevigst gewoed heeft, is sedert 
eenige jaren een Society for the protection of ancient 
buildings opgericht, die, waar zij kan, het restau-
reeren van oude gebouwen tracht tegen te gaan, 
en slechts de dringend noodzakelijke herstellingen 
wil verricht hebben. In een schrijven, door haar inder
tijd aan verschillende kunstenaars- of oudheidkenners* 
vereenigingen gericht, zegt deze Maatschappij, dat, 
nu zich in de laatste vijftig jaren een streven geopen
baard heeft om de gedenkteekenen van vroeger eeuwen 
te restaureeren, zij het noodig acht, de gebouwen, 

die dit proces nog niet ondergaan hebben, daartegen te 
beschermen. A l is het een heuglijk feit, dat die 
bouwwerken de opmerkzaamheid trekken, het blijft 
een waarheid, dat zij dikwerf op onwaardige wijze be
handeld worden en dat de zoogenaamde restauratie 
tot vernietiging leidt. 

Nu in onzen tijd een eigen bouwtrant ontbreekt, 
doet de lust om oude gebouwen te restaureeren zich 
<jelden; iedere restauratie is echter een vervalsching. 
Het gaat toch niet aan, een gebouw, dat in verschil
lende tijden bij gedeelten werd opgetrokken en 
daarvan de onmiskenbare bewijzen draagt, te verande
ren in den stijl van een bepaalden tijd, waarbij aan 
de bijzondere inzichten van den persoon, die met de 
restauratie belast is , wordt toegegeven, terwijl toch 
het cachet van oorspronkelijke kunst ontbreekt. Door 
het restaureeren gaat het oude verloren en het nieuwe 
is niets dan een zielloos namaaksel. Veel is reeds 
verloren gegaan, dat nimmer terug te bekomen is. 
De gebouwen, die te oud zijn om ze door stutten te 
kunnen bewaren, moet men liever afbreken dan res
taureeren. Een goede teekening van den ouden toestand 
heeft meer waarde dan een moderne kopie van een 
oud gebouw. 

Er is zeer veel waarheid, in hetgeen de Engelsche 
Vereeniging opmerkt. 

Gij allen hebt wel eens een gebouw zien restaureeren. 
Deed het u niet weemoedig aan, als gij het gebouw 
met zijn door de eeuwen gebruinde baksteenen, met 
zijn heerlijk getinte bergsteen , soms met mos begroeid, 
achter steigers zaagt verdwijnen? Al s er dan genoeg 
gehakt en gebikt was, werden de steigers weer weg
genomen , en kwam het gebouw weer voor den dag. 
Nieuw en net, maar tegelijkertijd akelig koud zag het 
er nu uit. Waar bleef de patina der eeuwen ? Zij is 
voor goed verdwenen. 

( Wordt vervolgd) 

D E T E E K E N I N G E N I N A R T I E T A M I C I T I A E . 
In de zalen van het Schildersgenootschap Art i et 

Amicitiae te Amsterdam is thans eene collectie teeke
ningen te zien, als wij er nog slechts zelden aanschou
wen mochten. 

Zoo weinig bevredigend de Driejaarlijksche Tentoon
stelling is , zoo voortreffelijk is deze collectie. Wel 
zijn niet alle teekeningen meesterstukken, maar het 
aantal middelmatigheden is tot het onvermijdelijke be
perkt. Zeker zou nog wel aan een paar inzenders de 
toegang ontzegd zijn geworden, waren zij niet, als 
gewone of buitenleden van het Genootschap, aan de 
controle der Commissie van Toelating ontsnapt. Het 
geheel is echter zeer goed. 

Dat onze waterverf-teekenaars tegenwoordig geheel 
andere procedé's volgen dan vroeger, is reeds door 
tal van kunst-beoordeelaars tot vervelens toe betoogd. 
De dunne, vlot gewasschen tintjes ziet men thans 
zelden; de meer opaque verven voeren thans bijna 
uitsluitend heerschappij. Doch wat doet het er eigen
lijk toe, op welke wijze een effect verkregen is ? Men 
mag elk kunstenaar zijn wijze van werken gunnen, 
indien hij althans daardoor een behaaglijk kunstproduct 
te voorschijn brengt. 

Laat ons vluchtig het een en ander omtrent het 
meest bezienswaardige dezer collectie in het midden 
brengen. Volgen wij daartoe den catalogus op den 
voet. 

Apol's Winter bij avondschemering is zeker verdien
stelijk , doch wij hebben beter werk van dezen begaafden 
kunstenaar gezien; ook het werk van Ar tz , ofschoon 
goed, behoort niet tot het beste van dezen meester. 

Bastert daarentegen heeft eenige zeer goede aquarel

len ingezonden ; vooral zijn groot stilleven munt uit door 
fraaie kleur en krachtigen toets. Bauffe's Molen, een 
zeer vlugge aquarel, doet eveneens zijn maker eer aan. 

Dc Amsterdamse/ie stadsgezichten van Bcrlage zijn 
wat hard van kleur, doch de architectuurvormen zijn 
met blijkbare voorliefde weergegeven. Zeer gelukkig 
zijn de beide aquarellen van mevr. Bilders van Bosse, 
die erin geslaagd is, ons al de poëzie van het Gel-
dersche landschap te doen gevoelen. 

Bles en Van Borselen geven acte de presence, meer 
niet; Bosboom, daarentegen, handhaaft schitterend zijn 
ouden roem , waar hij ons het oxaal in de Janskerk 
te 's-Hertogenbosch en een gezicht in de Jacobskerk 
te 's-Gravenhage afbeeldt. De wazige toon dezer 
interieurs is met onovertrefbaar meesterschap weerge
geven. Treffend door natuurwaarheid en toch vol poë
zie is het Gezicht op dc Oude Gracht te Utrecht, van 
denzelfden meester. 

Breitncr geeft ons ook hier een paar tafereelcn uit 
het krijgsmansleven. De huzaren in het duin zijn zeer 
impressionistisch behandeld; toch zit er in deze tee
kening veel licht, cn krijgt het geheel, opeen afstand 
gezien , wel het aspect van de werkelijkheid. De an
dere aquarel bevalt ons veel minder; hier zien wij het 
impressionisme van zijn ongunstigste zijde. Zijn dit 
vlekken of menschen ? 

Du Chattel heeft twee teekeningen ingezonden, waar
van ons de Avondstond het meest aantrekt. Het Win
terlandschap heeft ook wel verdienste, maar is een wei
nig hard van toon. 

De etsen van Dake ziet men met genoegen; toch 
gelooven wij, dat de etskunst nog wel op andere wijze, 
dan door het reproduceeren van werken van X V I I e -
eeuwsche meesters zou kunnen beoefend worden. De 
vrije, losse behandeling, waartoe de etsnaald gelegen
heid geeft, opent een ruim veld voor oorspronkelijke 
scheppingen, die de heer Dake ons in het vervolg, 
naar wij hopen, niet onthouden zal. 

Jan van Essen treedt hier zoowel als landschapschil
der en als dierenschilder op. Zijn landschappen koos 
hij ditmaal in de omgeving van Alkmaar. In het Bosch-
gesicht is de invloed der nieuwere Fransche impres
sionisten niet te miskennen. De blauwe lucht met de 
witte wolk daarin, die door de boomen schittert, herin
nert aan Diaz. Of echter dergelijke effecten aan de 
natuur ontleend zijn, betwijfelen wij; de schilder hoede 
zich voor gemaniëreerdheid. Het Duinlandschap voldoet 
ons beter; wij herkennen hier onzen Hollandschen kun
stenaar weer. Voldoet ons Van Essen als landschap
schilder thans dus minder, veel lof hebben wij voor zijn 
dierstudies. De maraboet is voortreffelijk in zijn karak
ter weergegeven; ook de vederdos van den gier is met 
liefde bestudeerd. 

De Nederlandsche etsclub geeft ons een dertiental 
meer of minder geslaagde etsen te zien, door Der 
Kinderen, Koster, V . d. Maarel, Jan Veth , Willem 
Witsen, Ph. Zilcken, Wally Moes en W . de Zwart 
vervaardigd. Het is een verblijdend verschijnsel, dat 
de etskunst, eens hiertelande zoo hoog opgevoerd, 
thans weder meer en meer in zwang komt. 

Een aquarel van mej. Etha Fles geeft ons een regen
dag te zien. De toon is zeer goed; slechts de teekening 
van den molen in het verschiet scheen ons niet on
berispelijk. 

Entre-acte noemt Haverman een zeer kleurrijke 
teekening, waarop een bevallige dame, in geel satijnen 
kleed, half in de schaduw weggedoken, is voorgesteld. 
Het onderwerp is met veel smaak behandeld; toch be
haagt deze teekening minder, om de niet zeer aange
name kleur. Door denzelfden kunstenaar is een land
schap bij avond met juist kleurgevoel weergegeven. 
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Hoynck van Papendrccht heeft zich blijkbaar Detaille 
ten voorbeeld gesteld. A l is hij er in zijn beide water-
verfteekeningen nog niet in geslaagd dien meester te 
evenaren, zijn cavallcristen geven toch blijk van ernstige 
studie, van een groote zekerheid van toets. 

Mej. Hugenholtz schijnt Israels naar de kroon te 
willen steken, voorwaar een stout bestaan. Om echter 
hetzelfde effect als hij teweeg te brengen, is er meer 
toe noodig, dan eenigszins zijn manier te volgen. Zelf
standige studie zij deze dame, die veel belooft, aan
bevolen. 

Dat Israels zelve ook niet altijd gelukkig is , bewijst 
zijn Harpspeelster. Was deze aquarel van een andere 
naanitcckening voorzien, zij ware zeker niet op de eere
plaats gehangen. Men zie bijvoorbeeld eens de slecht 
geteekende en gekleurde handen der musicienne! De 
andere aquarel, een Israëlietisch type, is daarentegen 
den meester waard. 

Kever is op deze tentoonstelling goed vertegenwoor
digd. Zijn groote aquarel behoort tot de beste, die 
hij vervaardigde. De la Mar is ditmaal ook gelukkig ; 
was zijn boerinnetje een weinig minder hoog van kleur, 
men zou op zijn inzending geen aanmerking kunnen 
maken. 

Willem Maris beeldt weder eenige koeien aan een 
waterplas af. Zijn aquarel is zeer fraai, al heeft zij 
niet het effect van dc schilderij, die hem onlangs het 
zoo welverdiend eere-nietaal bezorgde. 

Zeer smaakvol is dc fantasiekop in pastel van Wil ly 
Martens; de teekening is hier goed verzorgd, hoewel 
ook de kleur niet verwaarloosd is. 

Mauve's Schapen behooren onder het beste wat hier 
aanwezig is; deze aquarel heeft die eigenaardige be
koorlijkheid, waarvan Mauve het geheim schijnt te be
zitten. Het geheel is zeer natuurlijk. Van der Meer 
heeft zich niet onbetuigd gelaten, en van het viertal 
aquarellen, dat hij zond, mogen het Wintergezicht en 
het Bruggetje gerust tot het beste van dien kunstenaar 
gerekend worden. 

Zelden zagen zij van Neuhuys een teekening, die ons | 
zoo aantrok als die, waarop hij een landelijk paar on
der een vlierboom heeft afgebeeld. De vormen, die 
soms bij dezen artist wel eens wat te wenschen over
laten , zijn met zorg geobserveerd en de kleur is vol 
waarheid. Men meent den vliergeur te ruiken. De 
tweede aquarel van dcnzelfden meester is meer in 
zijn gewonen trant, zeer breed en onbestemd van be
handeling. 

Tony Offermans heeft zich aangetrokken gevoeld tot | 
het weergeven van een drietal typen van handworks- ] 
lieden. Hij heeft zijn taak uitstekend volbracht cn 
aan zijn eenigszins prozaïsche onderwerpen een poëzie 
weten tc geven, die deze drie aquarellen tot ware i 
kunststukken stempelt. 

Een aardig vrouwefiguurtje wordt ons door Okie- I 
welt te aanschouwen gegeven. 

Dc gebroeders Oyens hebben, als steeds, een merk
waardige inzending. De teekeningen van David zijn , 
zeer habiel gedaan; slechts zou men in het stilleven 1 
dc vormen wat beter geobserveerd hebben willen zien. 1 
In Dc studie is met weinig middelen veel effect ver- 1 
kregen. Pieter was in zijn afbeelding van de Heeren-
gracht te Amsterdam niet zeer gelukkig; hij toont 
echter wat hij kan in de gevoelvolle aquarel, Bij den 
uitdrager getiteld. 

Een allerliefste teekening is het landschap van Pog- j 
genbeck. Eenvoudig van opvatting, oefent het een 
groote bekoorlijkheid uit door het harmonisch coloriet 
en de juiste natuurwaarneming. 

Mej. Robertson wil ons wat anders dan het allcdaag- i 
sche geven. Bij het penseelcn van de Uien heeft zij 1 

waarschijnlijk aan Courbet's appelen gedacht, en ge
tracht een even brutaal kleureffect te bereiken. Zij is 
daar niet kwaad in geslaagd; de donkere achtergrond ; 
die bij Courbet gemist werd, komt haar bij het effect 
ten goede. 

Rochussen geeft ons een aquarel te zien in zijn be
kenden trant. Roelofs zond een paar zeer goede teeke
ningen. Een, in houtskool, doet ons een zonnige weide 
met koeien zien ; de andere, een aquarel, heeft een hoekje 
van een plas ten onderwerp, behandeld op een wijze, 
zooals Roelofs alleen dit doen kan. 

De rozen van Mej. Rooseboom zijn, als altijd , vol 
distinctie; ook de bloemen van mej. Van de Sande 
Bakhuyzen mogen met lof worden vermeld. 

Thercse Schwartze, wier schilderwerk in den laatsten 
tijd nogal stof tot aanmerking gaf, toont zich in een 
viertal pastelteekeningen op de hoogte van haar ouden 
roem. Bijzonder geslaagd achten wij het portret der 
blonde dame in Chineesch costuum, dem Amsterdam
mers niet onbekend. De fijne tonen van het blanke 
vel zijn met liefde bestudeerd; het zijdeachtige haar is 
uitmuntend uitgedrukt. De lichtblauwe fond past zeer 
goed bij het geheel. Ook een kinderportret is zeer 
goed geslaagd. 

De aquarellen van Jacob Smits zouden meer voldoen, 
indien zij wat frisscher van kleur waren; zij hebben 
iets groezeligs, dat onbehaaglijk op den beschouwer 
werkt. 

Frisch van kleur, doch tevens wat conventioneel, is 
Springer's Groote kerk te Monnikendam. Zijn Gezicht 
in Halberstadt is met smaak in houtskool geteekend. 

Mochten wij uit de ingezonden aquarellen een keuze 
doen . dan zou zeker Tholen's Kerkje te Spankeren onder 
het gekozene behooren. De fijne, zonnige ochtendtoon 
is hier zoo meesterlijk uitgedrukt, dat men niet moede 
wordt, dit bekoorlijk en toch zoo eenvoudig tafereeltje 
te bewonderen. Ook de beide ander aquarellen van 
Tholen zijn zeer verdienstelijk. 

Valkenburg zond ditmaal geen binnenhuis, maar 
beeldde een man af, bezig in de open iucht eenig 
tuinwerk te verrichten; ook hier toont hij zich een 
nauwgezet natuurwaarnemer. 

Van der Waay geeft in zijn twee studies naar figuur 
nauwkeurig rekenschap van den vorm; zijn dorpsge
zichten in Drente hebben de eenigszins conventioneele 
kleur, die aan het werk der Fransche impressionisten 
eigen is. De schetsen, door hem met Witkamp voor 
een wanddecoratie gemaakt, zijn zeer smaakvol en 
vlot gedaan. 

Knap gedaan is Weissenbruch's aquarel Spaarne tc 
Haarlem. Is dit echter een stuk natuur? Waar zag 
men ooit zulk een groenblauwe lucht, zulk een zon
derlinge wipbrug? 

Een paar studiekoppen van Witkamp ziet men met 
genoegen. Wijsmuller ondervindt, als andere kunst
jongeren , den invloed van Diaz. Voornamelijk in zijn 
Namiddag komt dit uit. Het Dorpsstraatje, is , dunkt 
ons, natuurlijker; men ziet daar de zon werkelijk 
schijnen. 

Vermelden wij ten slotte een paar etsen van Zilcken, 
waarbij deze kunstenaar toont, dat hij het werk van 
twee zoozeer verschillende kunstenaars als J . Maris 
en A . Stevens met evenveel gemak weet weer te ge
ven , dan meenen wij het meest bezienswaardige in 
Art i te hebben aangestipt. P I T T O R E . 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Het vervolg van het artikel over de algemeene voor

schriften zal in het nommer van 13 November e. k. 
worden opgenomen. 

E E N P A R I J S C H E M E R K W A A R D I G H E I D . 
Reeds werden, eenigen tijd geleden, in dit blad 

enkele bijzonderheden betreffende de artistieke versie
ring der Parijsche bierhuizen medegedeeld. Wij meenen 
onzen lezers geen ondienst te doen door hen thans het 
een en ander van de inrichting van de Chat noir, het 
meest bekende der hedendaagsche Parijsche taverucs te 
verhalen. 

Al s plaats van bijeenkomst van al wat Parijs aan 
opkomende talenten in de verschillende kunstvakken 
bevat, heeft de Chat noir ook zonder haar artistieke 
versiering reeds een groote aantrekkelijkheid. Jonge 
dichters dragen daar hun verzen voor, of toonen in 
improvisaties hun esprit gaulois; jonge schilders en 
architecten achten het niet beneden zich aan de deco
ratie der wanden of aan dc opluistering der dramatische 
voorstellingen mede te werken, hoewel het theater 
geen ander is dan dat, wat wij in onze kindsche jaren 
voor het vertooncn van Chineesche schimmen bezigden. 

Indien de negentiende eeuw nog, voor zij ten einde 
loopt, een eigen stijl zal verkrijgen, zullen ongetwijfeld 
de Chat-noiristes daaraan hebben medegewerkt. Zij 
zijn, bij het ontwerpen van hun gebouw , van het denk
beeld uitgegaan, dat men vóór alles naar oorspronke
lijkheid moet streven, cn reeds de gevel, die men in 
de Rue Laval aanschouwt, maakt een zeer eigenaardigen 
indruk. De ingang, die tot opschrift draagt „Passant, 
sois moderne", wordt door een pittoresk afdak over
huifd, dat eenigszins aan Gothische voorbeelden herin
nert. De zwarte kat zit naast de deur, doch heeft tevens 
het motief geleverd voor een keurig gesmeed uithang-
teeken. Vensters, met luifels er boven , en een paar 
Indo-chineesche lantarens voegen zich met dat alles tot 
een werkelijk verrassend geheel. 

Doch vooral het inwendige van het gebouw vertoont 
ons de moderniti. Men ziet op den begane-grond 
een schoorsteen, op hoogst origineele wijze met katten 
in allerlei houdingen gedecoreerd; voorts ziet men daar 
heiligenbeelden van verguld hout, koperen lusters van 
zeer ongewonen vorm en blauw Delftsch aardewerk. 

Bijzonder merkwaardig zijn de wandversierselen, waar
voor de zwarte katten alweder het motief geleverd 
hebben. Een bijtend sarcasme vertoont ons het groote, 
gekleurde venster, naar een ontwerp van Willette uit
gevoerd. Het heeft tot onderschrift: „de aanbidding 
van het gouden kalf ' en men ziet daar Macht, Kunst, 
Schoonheid en Deugd hare offers brengen. 

Op de verdieping bevindt zich de zaal, waar de 
Chineesche schimmen vertoond worden. Het theater 
heeft eenigszins den vorm van de oud Hollandsche 
poppenkast, en is in een hoek geplaatst. De versiering 
is hier echter weer zeer origineel; de zon, de lier en 
andere attributen brengen Phoebus Apollo in herinnering; 
de zwarte katten ontbreken echter niet. Een piano 
staat onder het theater; de voorstellingen bestaan in 
geestige parodieën op moderne toestanden. 

Vreemdsoortige dierfiguren hangen aan de zoldering; 
wapens, Chineesche parasols en waaiers, portretten van 
pschuttcuses, enz. versieren de wanden. Het geheel 
levert een aanblik op, zoo origineel, dat geen artist, 
die Parijs bezoekt, moet verzuimen het te gaan zien. 

De lijfspreuk der Chat-noiristes is dan ook „le prin
cipal c'est a'c'tre dècoratif". 

D E G R O O T E T R A P I N H E T L O U V R E 
T E P A R I J S . 

De werkzaamheden voor het maken van de groote 
trap in het Louvre, de zoogenaamde cscalier Daru, zijn 
thans in vollen gang. 

Het metselwerk is voltooid en men is thans bezig 
met de decoratie, die hoofdzakelijk uit mozaïeken 

bestaan zal. Zoo door omvang als pracht zal deze trap
zaal de beroemde schepping van Gamier nog over
treffen , en er is zelfs van verschillende kanten den 
bouwmeester Guillaume, die met het maken van het 
ontwerp belast was, het verwijt gemaakt, dat hij door 
zijn trap de aandacht van de eigenlijke kunstwerken, 
die het Louvre bevat, zal afleiden. 

De mozaïeken worden door twaalf artisten uitgevoerd; 
de bekende schilder Lenepveu heeft de cartons ver
vaardigd. Zij stellen voor vier vrouwefiguren, als 
zinnebeelden van Frankrijk, Italië, Duitschland en 
de Nederlanden. De figuur van Duitschland, die 
niet zeer gelukkig schijnt uitgevallen te zijn en die 
natuurlijk door de Franschcn ongaarne gezien wordt, 
is reeds het voorwerp van scherpe critiek geweest. 

Tusschen deze figuren komen, eveneens in mozaïek, 
de portretten van Poussin, Raphael, Dürer en Rubens. 
De verlichting van deze trapzaal geschiedt door een 
kolossaal bovenlicht, dat op een zeer weelderige wijze 
omlijst wordt. Op de wanden komen de namen van 
alle beroemde schilders, waarvan zich werk in het 
Louvre bevindt. 

Het geheel belooft aan pracht alles, wat men tot
dusverre te Parijs zag, te zullen overtreffen. 

P R I J S V R A A G 
V A X D E 

SOCIëTEIT „ D K H F . R E F N I G I N G " T F D E V E N T E R . 
Het Bestuur der Sociëteit De Hercenigiugte Deventer 

noodigt alle Nederlandsche bouwkundigen uit tot de 
beantwoording van de volgende prijsvraag: 

Het leveren van schetsplannen voor eene Zomer-
conccrtzaal op het terrein der Buitensociëteit aldaar. 

Het programma met situatieplan is op franco aan
vrage verkrijgbaar bij den heer Tiddens, kastelein der 
Sociëteit, tegen betaling van f I. 

Men verlangt plattegrond-, gevel- en doorsnede-teeke-
ningen op de schaal van 1 a 200, een situatieteekening 
op de schaal van de bijgevoegde kaart en een teeke
ning van de hoofdfacade op de schaal van 1 a too. 

De ontwerpen moeten vergezeld zijn van memorie 
van toelichting en globale begrooting en bezorgd zijn 
vóór den 20 December e.k. aan het adres van het 
Bestuur der Sociëteit. 

De stukken moeten franco toegezonden worden, be
hoorlijk verpakt cn voorzien van een motto met be
geleidend verzegeld naambriefje, met hetzelfde motto 
voorzien, alsmede van een adres om de stukken te 
kunnen terugzenden en met de ontwerpers te kunnen 
correspondeeren zonder opening van het naambrietje. 

De beoordeeling der ingekomen ontwerpen zal ge
schieden door eene Commissie , bestaande uit eenige 
leden der Sociëteit, bijgestaan door den civiel en bouw
kundig ingenieur J. A . Mulock Houwer, gemeente
architect te Deventer. 

Er worden twee prijzen uitgeloofd: eene eerste prijs 
groot ƒ 5 0 0 en een tweede prijs groot ƒ 100. 

De bekroonde ontwerpen worden het eigendom der 
Sociëteit, indien de bekroonden den uitgeloofden prijs 
hebben in ontvangst genomen. 

De bouwkosten mogen, inclusief de kosten voor ter-
reinophooging, een bedrag van drie-en-dertig duizend 

, gulden niet te boven gaan. 
i Plannen, welke naar het oordeel der Jury een hoogere 

bouwsom eischen, komen niet in aanmerking voor be
kroning. 

Na de uitspraak der Commissie van beoordeeling wor
den de ingekomen plannen te Deventer tentoongesteld. 

Na afloop dezer tentoonstelling wórden de niet be-
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kroonde ontwerpen franco aan het correspondentie-adres 
teruggezonden. 

Het programma is van den volgenden inhoud: 
Het terrein der Buitensociëteit is aangewezen op 

nevensgaande situatie. Het terrein is omsloten aan de 
Noordzijde door den grooten straatweg Deventer-Apel-
doorn, aan de Oostzijde door een zomerkade (tevens 
binnenweg) en aan den Zuid- en Westzijden door een 
particulier terrein. 

De prijsvraag beoogt het ontwerpen van een gebouw 
op dit terrein, daar te stellen op de minst kostbare 
wijze, geschikt voor het geven van concerten in den 
zomer. Voor de samenstelling van het gebouw kan 
gebruik gemaakt worden van scheerwanden; de kapcon
structie kan zichtbaar blijven. Het gebouw moet ook bij 
hooge IJselstanden watervrij zijn, waarvoor een hoogte 
van den vloer van 7.50 M . pl. A . P . vereischte is. 

Het gebouw moet zoo mogelijk met het front mid
den voor den straatweg naar Deventer geplaatst worden 
aan de zuidzijde van het terrein. 

E r moeten de volgende lokalen aanwezig zijn: 
i e Een zaal ter oppervlakte van pl. m. 700 M J 

met orkest van pl. m. 100 M ' en gaanderijen. 
2' Ten minste één stemkamer. 
3 e Buffet groot pl. m. 100 M'-1 met directe toegan

gen tot zaal en tuin. 
4' Keuken, bier-, wijn- en provisiekelders ter geza

menlijke oppervlakte van pl. m. 150 M 1 . 
5e Woning voor den kastelein , bevattende, 2 a 3 

kamers met keuken. 
6' Groote veranda's in verband met den voorgevel 

en geschikt tot het bijwonen der concerten in de open 
lucht, ter gezamenlijke oppervlakte van pl. m. 400 M 1 . 

7 e Vestibule aan de zijde der zomerkade. 
De aanwezige muziektent moet verplaatst worden in 

verband met het te maken gebouw. Voorts moetende 
noodige privaten en urinoirs op het terrein aangebracht 
worden. 

Aan bovenstaande mededeeling ontbreekt wel-is-waar 
het situatieplan, maar de lezers van ons blad kunnen 
zich zonder deze teekening de vraag stellen of mede
werking aan den wedstrijd geoorloofd is. Mocht dat 
antwoord toestemmend zijn, dan kan de situatie op 
franco aanvrage en tegen betaling van / i bij den kaste
lein der Binnensociëteit bekomen worden. 

Het programma heeft ons niet bevredigd en wel om 
de volgende redenen: 

1°. de wijze van beoordeeling door eene commissie, 
bestaande uit eenige leden der Sociëteit, bijgestaan 
door den gemeente-architect, geeft niet de minste waar

borgen voor eene deugdelijke waardeering van het werk 
der mededingers. Wat toch is het geval ? de gemeente
architect , wellicht de eenig bevoegde der te benoemen 
commissie, is aangewezen om de heeren bij tc staan, 
maar zijne zienswijze legt geen gewicht in de schaal, 
daar het aantal stemmen den doorslag moet geven en 
het zelfs niet zeker is of die deskundige recht heeft 
om aan de stemming deel te nemen. Zoodra niet-
deskundigen het oordeel moeten uitspreken, verandert 
de wedstrijd in eene loterij, waarbij het opwerken der 
teekeningen en het daaraan toevoegen van eene pers
pectief de kans van slagen verhoogt. 

2". de prijzen van / 500 en / 100 worden wel uit
geloofd, maar de verzekering, dat die prijzen in elk 
geval zullen worden toegekend, ontbreekt. Omtrent 
dit punt moet zekerheid bestaan voor hen, die aan 
den wedstrijd deelnemen en zich door de samenstelling 
van de Jury niet laten afschrikken. 

Het is te hopen, dat het Bestuur der Sociëteit, na 
kennisneming van de geopperde bezwaren, ertoe be
sluiten zal daaraan te gemoet te komen. Wijziging in 
de samenstelling van de Jury en bepaalde verzekering om
trent het toekennen der prijzen zullen ertoe leiden om de 
bouwkundigen tot mededinging aan te sporen; daardoor 
wordt het doel van de prijsvraag in de eerste plaats gebaat. 

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

Vergadering van 4 November 1886. 

De Voorzitter deelt mede, dat het Bestuur onderhandelingen 
heeft aangeknoopt, met het Bestuur van het Genootschap Ar
chitectura et Amici t ia , teneinde uitvoering te kunnen geven 
aan het in het reglement bepaalde omtrent een uit te geven 
plaatwerk. 

Die onderhandelingen zijn thans zoover gevorderd, dat door 
het Bestuur van A . et A. de regeling is voorgesteld, volgens 
welke door de leden onzer Vereeniging kan worden medege
werkt aan de samenstelling van De Bouwmeester, 

Na uitvoerige discussien wordt het voorstel van het Bestuur 
in twee deelen gesplitst en het eerste, zijnde de nu geformu
leerde grondslag, met algemeene stemmen, op een na. aan
genomen. 

Het tweede gedeelte van het bestuursvoorstel, bevattende een 
financieele regeling, waarbij alleen de leden van Bouwkunst 
en Vriendschap belang hebben, wordt ter beslissing tot de 
volgende vergadering aangehouden. 

Daar het in de vorige vergadering gekozen nieuwe Bestuurs
lid de opdracht niet heeft aanvaard, wordt nu de heer A . Dirk
zwager benoemd. 

Voor het uitschrijven van prijsvragen worden vier onderwer
pen genoemd. Bij meerderheid van stemmen worden gekozen: 
als eerste onderwerp de buiten-ordonnantie van eene steenen 
brug, en als tweede eene kleine v i l la , zonder toren of derge
lijke kostbare aan- of uitbouwingen. 

Ter bezichtiging waren gesteld: door den heer J. P. Stok Wz. 
platen van het werk Het Vaticaan te Rome, door den heer 
J. Heiman eenige groote afbeeldingen van gebouwen in Italië 
en door den heer Buhlman een werkstuk op decoratief gebied. 

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

AMSTERDAM. Tot leden der Jury van de 
Internationale Tentoonstelling van kunst
naaldwerk zijn benoemd de heeren De 
Kruijff, directeur derrijksschool voorkunst-
naaldwerk; Posthumus Meijes, architect; 
Prosper Delin, leeraar aan de Quellinus-
school, te Amsterdam; Von Saher, directeur 
der school voor kunstnijverheid te Haarlem; 
Houtzagers, idem te Utrecht. 

Uitgeloofd zijn: door de Internationale 
Kunstvereeniging 2 gouden en een aantal 
zilveren en bronzen medailles; door het 
dames-comité van regeling een stel gouden, 
zilverenen bronzen dito; dooreenigedames 
van Arbeid adelt een gouden dito; door 
de Vrouwenvereeniging Tesselschade eene 
gouden dito, voor het fraaiste werk eener 
Nederlandsche vrouw. 

— Wij vernemen met leedwezen, dat de 
heer J. Ankersmit, van zijn verblijf in het 
buitenland hierterstede teruggekeerd, om 

gezondheidsredenen definitief ontslag ge
nomen heeft als wethouder van publieke 
werken. 

ROTTERDAM . Met den nieuwen schouw
burg wil het niet vlotten. Een voorstel 
van het Gemeentebestuur om aan de Rot-
terdamsche Schouwburg-vereeniging een 
hypothecair voorschot van / 200,000 te 
verleenen voor de voltooiing van het ge
bouw in de Aert-van-Nesstraat werd met 
19 tegen 18 stemmen verworpen. 

DEVENTER . De aandacht der bouwkun
digen wordt gevestigd op de in dit blad 
voorkomende advertentie betreffende de 
prijsvraag voor de verbouwing van de Bui
tensociëteit. Ook het programma is in 
dit nommer opgenomen. 

B E N O E M I N G E N . 
— Bij Koninklijk besluit zijn benoemd 

tot Hoofdingenieur van den Waterstaat 2e 
klasse W. J. S. J. Blom, thans ingenieur 

ie klasse, en tot ingenieur van den W a 
terstaat te klasse P. W. van derSleyden, 
thans ingenieur 2e klasse, en is de inge
nieur P. W. van der Sleyden, met intrek
king van het hem bij Koninklijk besluit 
van 11 Apr i l 1SS1 verleende onbepaald ver
lof, in actieven dienst hersteld. 

Den Hoofdingenieur Blom voornoemd is 
Leeuwarden als standplaats aangewezen. 

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

CEME\TSTEE\FABR1EK. 
t e V R I J E N B A N bij D e l f t , 

hier te lande de oudste in dit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van R I O L E N , 
B U I Z E N , W A T E R - en B E E R P U T T E N , 
G E V E L W E R K en alle tot het bouwvak 
behoorende artikelen. 
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Aanbesteding. 
op 11 November 1886, des avonds S uur van 
de levering van 600 Z A A L S T O E L E N 
van noteboomhout, ten dienste van 
de Vereeniging „ d e Harmonie" te 
Groningen. 

Gedrukte bestekken /.jjn verkrijgbaar bjj 
de E R V E N B. V A N DER K A M P in de St. Jans-
straat a ƒ0.25 per exemplaar. 

Inlichtingen te bekomen bjj den heer H. 
RAAMMAKER, bouwkundige van voornoemde 
vereeniging. . . ... , 1 

Monster» dageljjks te bezichtigen op het 
bureau van den administrateur van 10 tot 
4 uur op de kleine bovenzaal van het gebouw. 

P R I J S V R A A G . 
Het BESTUUR der Sociëteit „de tiereeni-

Hing" te Deventer, noodigt de Nederlandsche 
'bouwkundigen uit oin deel te nemen aan een 
wedstrijd tot het leveren van een ontwerp 
tot verbouwing der Buitensociëteit. 

Aan deze prijsvraag is verbonden een 
Prijs van ƒ 500 

en een premie van ƒ100 . 
Het Programma is tegen toezending van 

ƒ 1 . — verkrijgbaar bjj den Kastelein van de 
Binnennonefe/V. 

Het Bestuur. 

Hollandsche IJzeren 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 22 November 1886, des na

middags ten 2 ure, zal in Kamer Mi van het 
Administratiegebouw der Maatschappij aan 
het Droogbak te Amsterdam worden aanbesteed: 

Volgens bestek N*. M l : 
De levering van Grès-ke ien in 2 

perceelen. 
Volgens perceel 1: 10000 M 2 en 

volgens perceel 2: 5000 M"J. 
en volgens bestek N" . 3ÏI2: 

Het maken van den onderbouw 
en het maken, leveren en op
stellen van den bovenbouw eener 
draaischijf van 13.50 M . middel
lijn met brjbehoorende werken 
op het terrein van de werkplaats 
te Haarlem, in 2 perceelen. 

Raming voor perceel 1 ƒ 2 0 0 0 en 
voor perceel 2 ƒ 4200. 

Bestekken zjjn tegen betaling van ƒ1.— 
per exemplaar te verkrijgen aan het Bureau 
van den Ingenieur van den Weg, Kamer 151 
van bovengenoemd Administratiegebouw, al
waar ook inlichtingen zjjn te verkrjjgen. 

Aanwjjzing voor bestek 3!>2 geschiedt als 
in het Bestek is bepaald. 

Be Administrateur. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 15 November 
1886, des middags te 12 uren, op het Raad
huis in het openbaar aanbesteden: 

a. Het aanplempen van een W A 
T E R V L A K T E in den Kwakers
poel bij de Potgieterstraat en 
het terrein van den houtzaag
molen „De Boterton", voor den 
bouw van twee openbare lagere 
scholen le klasse. 

b. Het leveren van H A R D S T E E N -
W E R K . 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zjjn 
uitsluitend tc verkrjjgen ter Stadsdrukker", 
tegen betaling van ƒ0 .65 voor de Bub a (met 
één teekening) en ƒ0.30 voor de sub b ge
noemde (met één teekening aangehecht.) 

Inlichtingen worden gegeven, voor de sab 
a genoemde ten kantore van den Stads-Ar-
chitect, Raadhuis Kamer H». 101, en voor 
de sub b genoemde ten kantore van den 
Stads-Ingenieur, Raadhuis Kamer N°. 100, 
des ochtends van 10—12 uur, gedurende de 
•week welke der besteding voorafgaat. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
DRIESSEN, 

Wethouder. 
De Seeretaris, 

Le J O L L E . 
Amsterdam, 3 November 1886. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 15l,"> November 1886 des 

voormiddags ten 11 uur zal namens den 
Heer C. JAM IN te Rotterdam in het Hotel 
Van Setten, Hugo de Grootstraat 15 aldaar, 
bjj inschrijving worden aanbesteed: 

Het maken van eene fabriek van 
Banket, Choeolaad- en Suiker
werken , met Woonhuis en Stal-
gebouw aan de Hugo de Groot
straat Nos 21, 23 en 25 te Rot
terdam. 

Het bestek met teekeningen is tegen be
taling van / li verkrijgbaar ten Kantore der 
bestaande 'Fabriek aan de Crooswjjksche-
kade 27—28. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door 
den Architect. J . S. C. V A N DE AVALL te 
zjjncn Kantore, Hugo de Grootstraat 19, den 
8"". en 9*" November van 10—12 uur. 

DE LIHT & C. 
Oostzee tl ijk 2 4 8 , Rotte ril am. 

V L O E R - e n W A N D T E G E L S , 

T R O T T O I R - , mm- E N U Z E R S T E E N I E G E L S . 
Groote voorraden. 

Provinciale Waterstaat 
VAN 

FRIESLAND. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag, den 12J" November 1886. des na

middags ten een ure, zal in het gebouw van 
het Provinciaal Bestuur te Leeuwarden, over
eenkomstig § \ « 1 en 185 der A. ¥ . , bjj 
enkele inschrijving worden aanbesteed: 

Het kanaliseeren van de Tjonger 
(2e gedeelte). 

Raming ƒ 414260.—. 
Het bestek ligt ter lezing in voornoemd 

gebouw. Gezegelde formulieren voor inschrjj-
vingsbiljetten zjjn tegen betaling van 25 cent 
en bestekken tegen betaling van ƒ 8.— op 
het bureau van den Prov. Hoofdingenieur 
verkrjjgbaar. 

De noodige aanwjjzing wordt gedaan op 
Dinsdag 9 en Woensdag 10 November, 
aan te vangen op 9 November des voor
middags 8'/, ure te Heerenveen. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te beko
men bjj den Hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat te Leeuwarden. 

Leeuwarden, 2 8 October 18S6. 
De Commissaris des Koniugs in de 

Provincie Vriesland, 
V A N HARINXMA T I I O E SLOOTEN. 

R & J . 8 U Ï V E K , 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS EN WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

BECKER & BUDDIM 
KONINKLIJKE 

, H . - ARNHEM. 
FABRIEK VAN 

E R P A S-, 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmail leerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
li. HOLSBOEH. - ̂ rVniliem. 

Leverancier van Z . M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik* 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

m e t Z i l v e r 1868, 1881, 1883 ( I n t e r n a t . Teutoons t l 
H o o g s t e o n d e r s c h e i d i n g 1 8 7 9 . 

EQUERRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALAKSEN, e n z . enz. 
B A K E N S . R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 
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H O U T C E M E N T D A K E N , bestaande u i t 
levert: 

THEOD. FERD. BIERHORST, 
H A A R L E M . 

Bij 100 vierkante meter grond

vlakte : 

U 7 M 2 Pannendak 

118 » Leiendak en slechts "j| 
\0i » HouteeTiiciild.'ik. 

1 l a a g asphalt en 3 lagen gewoon papier, 
Het Houtcementdak kan wel het dak der toekomst, ook voor 

ons land, genoemd worden. Zulke daken, 50 jaren geleden ver
vaardigd , hebben zich zonder de minste reparatie goed o-e-
hoiiclen. Bijzondere voordeelen zijn: dat het dak geheel 
vlak is, de lokalen er onder volkomen droog, in den zomer koel 
en in den winter warm zijn. 

(Zie de uitvoerige beschrijving in De Opmerker van 7 Februari 1S 8 5). 
Door het opbrengen van zand en grint wordt het doorslaan 

van koude en warmte voorkomen. 
Zekerheid tegen brandgevaar, groote stabiliteit bij storm of ha

gelslag, (leen onderhoudskosten. 

KLIIIIS & W\ I J l i l i l l i ü H JAN 
R O T T E R D A M 

E I G E N A A R S v a n B A S A L T G R O E V E N 
in RIJNPRUISSKN. 

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

Faiifonval-, porpliier- en basalt keien. 
Sinziger Mozaïekvloerenfabriek 

SINZIG a/Rijn. 
Deze Moza ïekv loeren hebben zich se 

dert ruim 15 jaren als de hardste, stand-
vastigste en, door de rijke klenren, als de 
schoonste bevloering doen kennen. Uit 
fijne klei en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bjj het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afsijjting is 
onderworpen, zooals door honderden getui 
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 

Firma M A R T I N & O*., Amsterdam. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 

en Ventilatie, Gas- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen enz. 

BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m I N " . aa09 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, euz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 
DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 

niet tropische producten; 
Rollende PII Expansei-rende Steenoveiikappeu, 

GEBOUWEN in Scherphoek « naar andere besniijiei, 
geheel in ijzer of ijzer mei hout of steen. 

VAN DER LINDEN & C°., te Dordrecht, 
Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-

kleeding en dakbedekking pasklaar. 
G a l T a n l s e e r l n c oi» L o o n 

DER POT, Visciisteeg N», 1, Rotterdam. 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „ W a l k e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen coneurreerende prijzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
Belgische k l u i t - en hydraulische k a l k . 

Itilljjke prijzen en vrachten. 

Kimstgraniet systeem Petitjean. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

NEUCHATEL A S P H A L T E C O M P A N Y I ™ , LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

F A B R I E K i RACIE M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

A M S T E R D A M g f f ï % VAL DE TRAVERS 
B e l t w e g N " . 3. \ | ÉgÉ P P Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-.Mastiek voor Trottoirs, Skat ing-R inks, Mout vloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazynvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zicb 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bij den Heer 
H. G. KNOOPS C . O Z N . . Beekstraat F. 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

Bekroond: 
Dusseldoi-p 1880 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 
F A B R I E K VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p i r e i - t c h t 1 8 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

F E R D . E N Q E R S , Amste rdam, 
H e e r e i i g r a v l i i . h i j d e O u d e S p i e g e l s t r a a t n . 3 3 5 . 

PHOTOLITHOGRAPIIIE. PHOTOMCOGBAHIIE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor PhaUHthefraphle, 
bnzonder geschikt voor de reproductie van 
Plan», Teekeningen enz. van HH. Architecten 
eu Bouwkundigen; op die voor Phatailnca-
graphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Mer.oiMM-inri.i,iinK Toor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

Gk. J . • 
Gedrukt by ö . W . van der W i e l & 0 > . , t « Arnhem. 
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RCHITECTVRAETWMICITIA 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N GKNDT |(iz. 
Adres voor Redactie en Adminislratie vanhet Weekblad en ndvertentiën 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraal 2.S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia | . \ N SPRINGER 

C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. W. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den lieer 

C. B. POSTHUMUS MKVIKS, Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Gen schap betreft, aan den lieer Arnhem cn bij den I[oufd-t•i.rrcs|mndciu J" i i . «. STKMI.KR CZN 

T H . G . STRKNGERS, Oosterdoksluis, tc Amsterdam. handelaar te Amsterdam. 

A.V/.W. 
Al lONNKMKNT f'2.25 per 3 maanden of wel tes gulden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/'7.50 en Nederlaiidsch-Iiulil'ƒ 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

ADVKUTKNTII' .N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden lm Vrijdagavond aangenomen 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
5 cent per plaat, te bekomen aan bet Bureau van De Opmerker 

Boek-

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

1 °. A l s buitenlid is toegetreden de heer A . van de 
Sandt, te Rotterdam. 

2°. Op verlangen van eenige leden is de termijn 
van inlevering der uitgeschreven ie algemeene prijs
vraag, Een Edentheater, verlengd met 2 maanden, alzoo 
gesteld op 20 Februari 1887. 

3". Het programma met situatieplan van de prijs
vraag, uitgeschreven door het Bestuur der Sociëteit 
De Hcreeniging te Deventer, ligt voor de leden in de 
Sociëteitszaal van het Genootschap ter inzage. 

Namens het Bestuur: 

de 1 ste-Sec retari s, 
Th. G . Strengers. 

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

Vergadering van 10 November 1886. 

Na opening der Vergadering en lezing der notulen 
doet de iste-Secretaris mededeeling der ingekomen 
stukken, waarna de heer A . W . VVeissman het woord 
verkrijgt tot het houden eener voorlezing over de 
bouwkunst der Etrusken. 

Spreker begint met een kort geschiedkundig over
zicht , om daarna achtereenvolgens de versterkingen, 
poorten, huizen, tempels en graven van dit merkwaar
dig volk te behandelen, waarbij vooral de beteekenis 
der Etrusken als constructeurs en als leermeesters der 
latere Romeinen in het licht wordt gesteld. Door 
eenige schetsen wordt het gesprokene toegelicht. 

Spreker ontvangt den dank der Vergadering, waar
na de heer F . J . Bremmer Hz. de leden vergast op 
de beschouwing van reproducties van Prix de Rome 

der Eeole des Beaux Arts te Parijs, en van Raschdorff 's 

Entwürfc. Ook hem wordt dank gebracht en daarna 
de vergadering gesloten. 

j (A. e tA. ) M O D E R X E A N T I Q U I T E I T E N . 
(Vervolg en slot van pag. 361). 

Een restaurator uit de X I X J e eeuw is een man van 
! de wetenschap, en hij wil dit toonen ook. Z i j , die in 

vroeger tijden een gebouw moesten herstellen of vol
tooien, waren echter kunstenaars. Een architect uit de 

I X V I a e eeuw, die een portaal moest zetten voor een 
i kerk uit de middeneeuwen, deed dit in zijn eigen stijl. 

Ook de bouwmeesters van vroegeren en tateren tijd 
maakten zich niet tot slaaf van het voorgeslacht. Ieder 

{ ging zijn eigen weg en zoo drukte elk haren en zoo drukte elKe eeuw 
stempel op liet gebouw. In het geheel werd de denk
wijze der achtereenvolgende eeuwen getrouw weer
spiegeld. Ieder deel verhaalde zijn eigen geschiedenis. 

Ten slotte kwam de XlX^-eeuwsche architect, en 
daar hij niet, evenals zijn voorgangers, een eigen taal 
had om zich in uit te drukken en de geschiedenis 
van zijn tijd niet waardig achtte om verhaald te worden, 
bediende hij zich van de kunsttaal van het voorge
slacht om een leugen op te disschen. Evenals iemand, 
die geen Franschman is, nooit onberispelijk Fransch 
zal kunnen spreken en nooit in die taal zal kunnen 
denken, evenmin kan ook de XIX d ' -eeuwsche architect 
de kunsttaal van het voorgeslacht spreken zooals het 
behoort; allerlei moderne denkbeelden komen hem 
telkens hinderlijk in den weg. Hij is nog geen zoon 
der middeneeuwen al gaat hij achter gekleurde ven
sters zitten of al tooit hij zijn huis met torens en 
tinnen. 

Stel, een restaurator wordt met het herstellen eener 
kerk belast. Welnu, hij begint met ons duidelijk te 
maken, hoe alles had kunnen geweest zijn. Soms vindt 
hij in archieven het een en ander wat grond geeft 
tot zijn onderstellingen; dikwijls moet hij zich echter 
met zeer vage schriftelijke gegevens of enkele prentjes, 
die geen waarborg geven dat zij getrouw zijn en die 
ten overvloede onderling nog verschillen, behelpen. 

Doch zijn fantasie voorziet in wat ontbreken mocht. 
Hij maakt een restauratieproject, breekt alles weg wat 
hem ongepast voorkomt, en brengt het geheel terug 
tot hetgeen hij den oorspronkelijken toestand acht. Is 
de kerk dan gerestaureerd, dan ziet ze er fraai genoeg 
uit, doch het belangwekkende is verdwenen. M e n ^ - ^ - - - ^ 
herinnere zich den Keulschen D o m , ten onrechte zoo 
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hootj geprezen. Hoe droog, hoe dor is hetgeen onze 
eeuw aan dit kerkgebouw toevoegde. 

Niemand zal het tegenwoordig wagen het voorstel 
te doen, het ontbrekende deel van Rembrandt's Nacht
wacht te doen bijschilderen of de Venus van Milo van 
armen te voorzien. Voorheen was echter het op deze 
wijze „opknappen" van schilderijen of beeldwerken niet 
ongebruikelijk, en werden vele goede stukken voor 
altijd bedorven. 

Wij zijn echter bezig alle monumenten te bederven, 
en eerst een volgend geslacht zal het onzinnige van 
onze handelwijze inzien. 

Het is zeker loffelijk, dat men tracht de schoone 
bouwwerken van het verledene voor ondergang te be
hoeden en met dit doel zijn bijzondere zorg wijdt aan 
het herstellen van daken en goten , het zoo noodig ver
sterken van fundeeringen, enz. Maar men make zoo 
min mogelijk veranderingen, bepale zich tot het ver
wijderen van de verflagen, die de kunstlooze gene
ratie van vóór vijftig jaar heeft aangebracht, en 
doe het witsel verdwijnen waar de oorspronkelijke 
muurwerken nog toonbaar zijn. Men verwijdere ech
ter niets, wat door vroegere geslachten is aangebracht 
met het doel, het gebouw te verfraaien. Het getuigt 
van weinig piëteit als men, hetgeen de vaderen maak
ten , op arbitraire wijze verwijdert. Wie benoemde ons 
tot rechters over hun werk ? 

Welke snelle wisselingen de kunstsmaak kan onder
gaan en hoe gevaarlijk het is, iets uit vroeger tijd 
te verwijderen, leert men uit de geschiedenis van het 
oxaal te 's-Hertogenbosch. Indertijd werd dit pracht
stuk, als niet passende bij het geheel, gesloopt en naar 
Engeland verkocht. Thans benijden de Bosschenaren 
aan het South-Kcnsington-museum wat zij vroeger ver
smaadden. 

Daarom, men conserveere, maar restaureere niet! 
Er is reeds zooveel bedorven, dat wij wel ons best 
mogen doen, om wat er nog is , te behouden. Het 
nageslacht zal ons voor die zorg meer dank weten, 
dan voor de nieuwbakken oudheden, die wij thans 
produceeren. 

Wij willen hiermede niet gezegd hebben, dat men 
niet zou mogen trachten zich rekenschap te geven, 
hoe oude bouwwerken er in hun oorspronkelijken toe
stand kunnen hebben uitgezien. Men brenge echter 
zijne restauratie alleen op het papier ten uitvoer; wor
den dan later wellicht documenten of afbeeldingen 
gevonden , die een nieuw licht op de bouwgeschiede
nis van het monument werpen, dan is er althans niets 
bedorven. 

Voor den archeoloog heeft een gerestaureerd ge
bouw al zeer weinig waarde meer. Is de restauratie 
geschied door iemand, die zich in den stijl geheel 
had weten in te werken, dan zal de oudheidkundige 
telkens moeten twijfelen of hij de oude vormen of de 
namaak aanschouwt; is de restauratie door een onbe
dreven hand geschied, dan zijn de moderne toevoeg
sels wel-is-waar duidelijk kenbaar, maar is ook menig 
belangwekkend detail van het gebouw verloren gegaan. 

Na een restauratie is het niet meer mogelijk een 
zelfstandig oordeel over den oorspronkelijken toestand 
van een bouwwerk te vellen; men moet zich dan een
voudig bij de uitspraak van den restaurator neerleggen 
en de nieuwe antiquiteit nemen zooals zij is. 

Het zijn echter niet de restauratoren alleen, die zich 
als bouwkunstenaren op het vervaardigen van nieuwe 
antiquiteiten toeleggen. Ook onze hedendaagsche ar
chitecten en kunstnijveren schijnen zich als ideaal te 
stellen, dat hun werk zoo getrouw mogelijk op de 
voortbrengselen van weleer gelijke. 

De tijd is nog niet verre achter ons, dat zoowel bouw

kunst als kunstnijverheid in een beklagenswaardig ver
val verkeerden. In den aanvang onzer eeuw scheen het 
alsof het droge klassicisme, waarin de kunst vervallen 
was, haar laatste woord zou zijn. Het scheen alsof de 
stijl van Percier en Fontaine , de zoogenoemde „Style 
Empire" door geen andere opgevolgd zou worden. 
De archeologische ontdekkingen in Griekenland, door 
Stewart en Revett gedaan, vestigden echter de aandacht 
op de monumenten uit den bloeitijd der Grieksche 
kunst, en weldra ontstond er een architectenschool, 

\ wier ideaal het was zich zoo getrouw mogelijk aan de 
! Grieksche voorbeelden aan te sluiten. Nabootsingen van 

Grieksche tempels moesten, daar een oorspronkelijke 
bouwtrant ontbrak, voor allerlei doeleinden dienst 
doen, hoewel de Helleensche bouwtrant noch voor het 
Noord-Europeesch klimaat geschikt en evenmin voor 
XlXe-eeuwschen monumentaalbouw gepast geacht kon 
worden. Schinkel kan dus als een vervaardiger van 

I nieuwe antiquiteiten aangemerkt worden. 

Koning Maximiliaan van Beieren , die in de werken 
door Klenze, een geestverwant van Schinkel, onder 
zijns vaders regeering gebouwd , te recht het gemis aan 
oorspronkelijkheid voelde, en die wel inzag, dat de 
strengste archeologische studiën ons niet aan een X l X e -

j eeuwschen stijl zouden helpen, spoorde zijn bouwmeesters 
aan wat oorspronkelijks te scheppen. Hij moest het 
echter ondervinden, dat een nieuwe kunst zoo maar 
niet op commando ontstaat. In de Maximilianstrasse 

; te Munchen kan men thans, bij het zien van de uit 
[ allerlei heterogene motieven samengestelde gebouwen, 
\ die de koning stichtte, een glimlach niet onderdrukken. 

Het totstandbrengen van een XlXe-eeuwschen stijl 
j was dus mislukt. Men begreep daarom, dat het maar 
j weer wijzer was de voorbeelden van vroeger te volgen, 
i De architecten van het midden dezer eeuw sloten zich 
[ dus óf bij de Nieuw-Helleensche richting van Schinkel 
! aan, ofwel trachtten zoo goed en kwaad het ging de 
: monumenten der middeneeuwen of der Renaissance na 

te bootsen. Inmiddels had zich de archeologie meer 
en meer tot een wetenschap verheven en begonnen 
de werken van Viollet-le-Duc hun invloed te doen 
gelden. De lust tot het bestudeeren van bouwwerken 

, van vroeger tijd was ontwaakt en weldra kwamen af
beeldingen van oude gebouwen onder het bereik van 
iedereen. Ook afbeeldingen en afgietsels van voorwer
pen van kunstnijverheid werden in zeer ruimen kring 
verspreid. Aan materiaal voor het totstandkomen van 

I een nieuwen stijl ontbrak het dus niet. Wat echter 
wel ontbrak en nog steeds blijft ontbreken, was de 
kunstzin, die b.v. de mannen der Cinque-ccnto bezaten, 
waardoor zij in staat waren een nieuwen stijl, met ge
bruikmaking van Romeinsche motieven, te scheppen. 
De motieven van alle periodes staan ter onzer beschik
king, en toch weten wij niets anders te doen dan ze 
tot een olla podrida door elkander te gooien of ze 
zoo slaafs na te volgen, dat wij slechts nieuwe anti
quiteiten voortbrengen. 

Den oudheidkundigen is daarvan geen verwijt te 
maken; hun roeping is het slechts de bouwstof aan te 
dragen, niet die te verwerken. Zij doen hun plicht, 
en kunnen het niet helpen, dat de ware scheppings
kracht onze eeuw ontbreekt. Slechts de ijzerstijl, de 
stijl onzer viaducten, stationsbekappingen, bruggen, 
enz. zou men een schepping der negentiende eeuw 
kunnen noemen. De nuchterheid dezer bouwwerken, 
die slechts aan den ingenieur het aanzijn danken, sluit 
echter, onzes inziens, elk denkbeeld van stijl uit. Toch 
heeft de ijzerstijl, die nuttigheidsstijl bij uitnemendheid, 
de kiem voor verdere artistieke ontwikkeling in zich; 
de toekomst kan in dit opzicht wellicht nog verrassingen 
brengen, wanneer ook aan de artistieke versiering van 
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dergelijke ijzerconstructies de noodige zorg besteed 
wordt. A l vindt men hier zijn voorbeelden niet on
middellijk in het verledene, dc archeologen hebben 
toch tal van fraaie oude smeedwerken, die tot leering 
kunnen strekken, voor ondergang bewaard. 

Wij zullen echter niet verder over de vraag of een 
nieuwe stijl mogelijk is , uitweiden. Liever spreken 
wij nog een enkel woord over hetgeen door de oud
heidkenners in het algemeen , en door dit Genootschap 
in het bijzonder, kan gedaan worden om de zucht naar 
nieuwe antiquiteiten tegen te gaan. 

De handel in nagemaakte oudheden, de eerste soort 
der door mij besproken nieuwe antiquiteiten, zal wel 
nooit geheel onderdrukt kunnen worden. Ik wensch 
echter elk oudheidminnaar de volharding van onzen 
te vroeg overleden Adriaan de Vries toe, die niet 
rustte voor hij de vervaardigers van nagemaakte oud
heden had opgespoord en aan de kaak gesteld. 

Aan het onderdrukken van de tweede soort van 
nieuwe antiquiteiten kan een Genootschap als het onze 
veel doen. Terwijl totdusverre voor tal van restau
raties gelden beschikbaar werden gesteld, zonder dat 
men eigenlijk wist van welken omvang de restauratie
plans waren, zoodat men menigmaal medewerkte aan 
het totstandkomen van herstellingen, die men later 
betreurde, moest men in het vervolg liever trachten 
de bedreigde monumenten te beschermen en, zijner 
oudheidkundige roeping getrouw , tegen het maken van 
onnoodige aanvoegsels waken. Te meer is dit noodig, 
daar sedert een tiental jaren het Rijk aan het restauree-
ren is op eene wijze, die zeker uwe goedkeuring niet 
in allen deele wegdraagt. Door aan geschikte personen 
een onderzoek naar het al of niet noodige van herstel
lingen op te dragen, kunt gij zeker veel invloed ten 
goede uitoefenen. 

Gij kunt natuurlijk onzen hedendaagschen bouwkun
stenaars niet beletten, de nieuwe bouwwerken naar 
die van vroeger eeuwen te kopiëeren; het onderdrukken 
van de derde soort der nieuwe antiquiteiten ligt dus 
niet in uwe macht. Maar al te dikwijls wordt echter 
dergelijk kopiëeren door oudheidkundigen toegejuicht 
en dus de hedendaagsche kunst op verkeerde banen 
geleid. Blijkt ook al totdusverre onze eeuw onmachtig 
zich een eigen stijl te verschaffen, dit mag geen reden 
zijn om geestlooze nabootsingen van het verledene 
als het hoogste te beschouwen wat het heden kan 
voortbrengen. Elke poging om in de bouwkunst en 
de kunstnijverheid iets echt moderns te leveren moet 
ook uwe waardeering ondervinden. Ook hier geldt 
Koen's woord: 

Desespereert niet. 
A . W . WEISSMAN. 

B E S C H O U W I N G E N VAN E E N B O U W K U N D I G E 
OVER D E WIJZIGINGEN , 

DOOR D E N H E E R F . J . N I E U W E N H U I S E N DIENS 
MEDESTANDERS IN D E A . V . V E R L A N G D . 

(Ingezonden). 

(Vervolg en slot van pag. 356.) 
De derde der wijzigingen is: dat de aannemer ont

heven wordt van verantwoordelijkheid voor schade, toe
gebracht door oorzaken, die menschelijkerwijze niet in 
zijne /tand liggen. 

Het is vermakelijk te zien hoe onnoozel die heeren 
zich kunnen houden; lezen wij met hen de ergerlijke (?) 
Paragraven 443, 445, 446 en 453, en stellen wij ons 
daarbij de beantwoording van de volgende vragen voor. 

B'J § 443 (vergoeding voor oponthoud bij slecht 
weer en andere omstandigheden, onafhankelijk van den 
wil des aannemers): Wien zou het bestaande gebruik 

meer drukken, den werkman of den baas? Is het dan 
te verdedigen schadeloosstelling te geven aan bazen en 
onderbazen en den werkman zijn dagloon te onthouden? 
Zijn er gedurende onwerkbare dagen voor de onder
bazen , in het belang van de uitvoering, geen werk
zaamheden te verrichten? Zou het mogelijk zijn het 
stelsel van vergoeding consequent door te voeren ? Op 
werken, waarbij het kan voorkomen dat gedurende vele, 
soms achtereenvolgende dagen niets kan worden uit
gevoerd , en waar men toch de werklieden moet beta
len , zijn daar de aannemers niet gewoon op een zeker 
aantal onwerkbare dagen te rekenen; en is dat schade 
voor hen ? Zou door het geven van schadevergoeding 
het oponthoud niet in de hand gewerkt en zouden 
de onkosten niet nutteloos verhoogd worden ? Is die 
schade wel te berekenen en zal zij niet aanleiding tot 

j geschil geven en een bron van ellendige knoeierij wor-
I den ? Moet er ook vergoeding gegeven worden, als door 
1 vertraagde levering de uitvoering wordt opgehouden? 
I Bij § 445 (vergoeding van onvoorziene uitgaven, die 
[ een noodzakelijk gevolg zijn der uitvoering of van het 

behoorlijk gebruik der bouwstoffen): Waar is de grens 
' van voorzien en niet voorzien? Wie zal beslissen of 
j iets onvoorzien is, daar de een niets voorziet en de 
I ander veel ? Wie kan den prijs der vergoeding bepalen ? 
1 Hoe zal het gaan als de aannemer voorzag en de D i -
! rectie niet, of omgekeerd? Is het niet verkeerd de 
j zorg van den aannemer weg te nemen en zal de voorge-
j stelde verandering niet tot misbruiken aanleiding geven ? 

Bij § 446 (vergoeding wegens aanvaring, oeveraf-
schuiving, stormvloeden, ijsgang, storm, hagelslag, 

j onweder, brand of dergelijke buitengewone omstandig-
I heden): Kan men de werken niet tegen brand, onweer 
• en hagelslag verzekeren ? Hoe bepaalt men de grens van 
j stormvloeden en gewone hooge vloeden, van harden 
j wind en storm, en van alle verdere omstandigheden om 

ze al of niet volgens § 446 als rampen te kunnen aan
merken ? Zouden, bij eventueele wijziging, met het oog 

' op dergelijke rampen, de aannemers niet zeer bemoei
lijkt worden in de uitvoeringen en voorzorgen, en 
zou dat voortdurend bezwaar niet meer drukken dan 
een op zichzelf staande ramp? 

Hoe heeft men te handelen als onvoldoende voort
gang of zorg — deze zijn niet altijd te constateeren — 
oorzaak zijn waarom niet juist nog vóór dien storm, 
vóór dat tij enz., het werk gereed is ? Moet deze zorg 
van den aannemer weggenomen worden ? Is bij bepaalde 
rampen — waardoor ik versta een buitengewoon zeld
zaam hoogen watervloed, een windhoos, een orkaan, 

j een doorbraak van den dijk eener hoofdrivier en der-
I gelijken — gevallen, waarin eene ruime schadeloosstel

ling moest gegeven worden — de Regeering steeds 
I zoo onbillijk geweest, dat men om zulk een geval, dat 

wellicht eens in de vijf-en-twintig jaar voorkomt, een 
paragraaf zou wijzigen, die overigens zoo nuttig is. 

B'j § 453 (uitvoering, ook naar de bevelen en aan
wijzingen van de Directie, verantwoordelijk voor be
drog, beschadigingen enz. van zijne ondergeschikten). 
Is er iemand, die de geheele uitvoering beschrijven 
kan ? A l s een aannemer niet voor zijn personeel, voor 
bedrog, beschadigingen enz. aansprakelijk is , wie is 
het dan? Kan de Directie overal tegelijk zijn om op
zettelijk knoeien te voorkomen? Heeft die verantwoor-
lijkheid bij eene goede uitvoering eenig bezwaar ? Wie 
is bij onderaannemers of voor eene uitvoering, uitslui
tend door onderbazen, de verantwoordelijke persoon ? 

Het komt mij voor, dat al deze bepalingen door de 
gebiedende noodzakelijkheid zijn daargesteld, en er 
zonder deze geene Directie zou te vinden zijn, die een 
werk van eenige beteekenis op bevredigende wijze kon 
uitvoeren. 
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Thans komen wij aan de vierde wijziging ; deze luidt: 
dat de eindbeslissing bij geschillen niet gelegd wordt 

in dc hand van ccn der partijen alleen, zooals feitelijk 
bij beroep op den Minister het geval is. 

Volkomen waar, dat de beslissing aan een der par
tijen is overgelaten , maar even waar is het, dat niemand 
in deze beter dan een Minister recht kan spreken. Men 
zal toch een Minister niet voor minder rechtvaardig 
houden dan den Rechter? Neen, zegt men, maar de 
Minister wordt slechts eenzijdig voorgelicht en de Rech
ter niet. Meent ge dat ? De aannemer zendt toch ook 
zijne behoorlijk gemotiveerde bezwaren in , en denkt 
ge, dat die terzijde worden gelegd? „Er wordt con
sideratie gebruikt en een aannemer krijgt het op zijn 
hoofd", zoo meent ge misschien? Jawel, een Minister 
zegt en handelt maar naar zijn goedvinden en is niet 
gehouden aan de eischen der rechtvaardigheid! Boven
dien, welk belang zou de Minister erbij kunnen heb
ben , daar het altijd slechts een geldquaestie betreft, 
die hem persoonlijk niet aangaat, en die te kleiner 
wordt naargelang het bestek beter is. 

Voldoen wij echter aan het verlangen en nemen wij 
arbiters, hetgeen zeggen wil een jury of raad van ge
zworenen. Zijn die onpartijdig? Onmogelijk! Steeds 
zal de wetenschap, dat een aannemer, groot of klein , 
doch nietig tegenover den Staat, bij ongelijk enorm 
geschaad en het Rijk als het ware toch niet gedeerd 
wordt, grooten invloed uitoefenen. De aannemer, die 
natuurlijk hem bevriende collega's voor zijne partij kiest, 
is daar reeds vrij zeker van, omdat hij misschien morgen 
voor zijne arbiters als zoodanig zal moeten optreden. 

We zien in naburige landen op welke wijze een jury — 
en die kan in ons geval uit lieden van alle standen 
bestaan — recht spreekt. Waarlijk er zijn te schoone 
voorbeelden van, om daarbij aan onvoorwaardelijk 
recht te denken. 

Eindelijk onderstellen wij de gewone rechtspraak 
door den Rechter. Meent ge, dat dan onvoorwaardelijk 
recht zal worden gesproken ? Hoe vaak weet een knap 
advokaat — want die hebben er dan natuurlijk de 
handen in — de zaken zóó voor te stellen en te ver
draaien , dat er óf niets van overblijft óf gebrek aan 
bewijs moet geconstateerd worden. 

N u bij alle drie gevallen onrecht mogelijk is , gaan 
wij het beste zoeken. 

Wat tal van bezwaren zijn er niet tegen de laatste 
rechtspraak aan te voeren: 

I*. E l k bestek dient door een degelijk rechtsge
leerde bestudeerd te worden, wil de besteder niet het 
gevaar loopen, dat hij zich een strik spant. 

2". Tenzij de Directie zich als politieambtenaar liet 
beëedigen, moest elk bepaald geschil en elke order of af
spraak voor eventueele gevallen, door minstens twee ge
tuigen geconstateerd worden, willen zij rechtsgeldig zijn. 

3 0 . Deurwaardersexploot en degelijke rechtskennis 
bij de bouwkundigen is dan noodzakelijk. 

4°. Bij geschil over keuring, bewerking en derge
lijke practische zaken moeten voor het onderzoek 
deskundigen worden benoemd, zoodat er veel te veel 
tijd zal verloren gaan. 

5°. Bij een geschil over mooi of leelijk, over al of 
niet voldoende enz. zal de rechter door zijne uitspraak 
de Directie zedelijk de geheele verantwoordelijkheid 
ontnemen en daardoor een zeer ongunstigen, ja on-
houdbaren toestand scheppen. 

De tweede wijze van rechtspraak heeft, behalve dc 
reeds genoemde treurige ervaring in den vreemde, nog 
als bezwaren: 

1°. de moeilijkheden bij het keuren en, in het! 
algemeen, bij alle geschillen waar spoedig beslist moet 
worden; 

2". het ontnemen van de verantwoordelijkheid en de 
energie aan de Directiën; 

3°. het ontnemen van 't besef van macht en de daar
aan als het ware verbonden neiging tot toegeeflijkheid; 

4". het oponthoud, door arbitrage veroorzaakt, en de 
weinige kans om steeds geschikte arbiters te vinden; 

5". de mogelijkheid, dat een der arbiters door zijne 
gevatheid , of hoe dan ook, de anderen beheerscht; 

6°. de kans op vermeerdering der twisten. 
Tegen de bestaande rechtspaaak kan alleen de, nog 

wel betwistbare, eenzijdigheid worden aangevoerd, zoo
dat die onderstelde onrechtvaardigheid — zie mijne 
voorafgaande beschouwing — nog al van veel beteekenis 
moet zijn, wil zij tegen de aangevoerde bezwaren der 
andere rechtspraken opwegen. 

In het belang der bestaande rechtspraak kan nog 
worden aangevoerd: 

1 °. dat de Directie, zoowel tegenover zijne superieuren 
als tegenover het publiek, het grootste belang erbij 
heeft, zuiver en onpartijdig te oordeelen, daar nooit 
eenig voordeel voor haar kan ontstaan uit verkeerde 
voorstellingen en omgekeerd het nadeel niet uitblijft; 

2". dat bij geschillen van aanbelang steeds eene 
commissie tot onderzoek wordt benoemd en deze even 
onpartijdig kan worden geacht als arbiters; 

3". dat eene Directie, die opzettelijk wil benadeelen , 
daartoe, zonder een oogenblik buiten haar bestek te 
gaan, nog overvloed van gelegenheid heeft. 

En wat nu betreft „den schijn van overmacht, aan 
de Directie toegekend", ik aarzel niet dit een groot 
voordeel te noemen; en waarom ? 

1 o m d a t eene Directie niet weet, uit welken hoek 
der wereld haar een aannemer of uitvoerder wordt 
gezonden; zij kan wel eenige informatiën bekomen, 
maar wordt dikwijls genoodzaakt met deze heeren nolens 
volens om te springen, zoodat het voor haar prestige 
volstrekt noodig is, dat men wete hoe gevaarlijk het 
is , zich tegen de Directie te verzetten; 

2 0 . omdat de verhouding van lastgever en lastvolvoer-
der dien schijn van overmacht geheel in zich sluit en 
er uit gelijkberechtigdheid eventueel zoude voortvloeien 
tegenspraak, oponthoud, geschil, verwarring enz. Een 
onder-aannemer, gelijkberechtigd met den aannemer, 
zou — al was de aannemer zelf een nobel mensch — 
het werk enorm kunnen bemoeilijken, tot des aan
nemers eigen schade; 

3°. omdat de aannemers, die betalen en dus altijd 
den hefboom der Maatschappij in handen hebben, bij 
gemis aan schijn van overmacht, alle voordeelen aan 
hunne zijde hadden; eene Directie zou zich niet kunnen 
handhaven en het Rijk had niet den minsten waarborg 
voor goed werk. 

40. omdat eene Directie alléén staat tegenover alles 
en allen. 

Zelfs al had de Directie eenige overmacht, dan nog 
acht ik zulks , in het belang van den goeden gang van 
zaken, een, zoo niet schadeloos, dan toch het beste 
middel; waarom? 

i° . omdat het onloochenbaar is , dat een zaak van 
welken aard ook, op den duur goed gaat, als meer 
dan een persoon het roer in handen heeft, en het 
niemand in het hoofd zal komen een aannemer als 
hoofd te stellen; 

2°. omdat de aannemers zeer goed weten met wien 
zij als Directie te doen krijgen en het hun volstrekt 
niet onbekend is welke eischen zij stelt en hoe haar 
rechtsgevoel ontwikkeld is; 

3 0 . omdat het zelden gebeurt, dat iemand van zijn 
macht gebruik maakt en dit dan steeds onwilligen 
geldt. 

Gelijkberechtigd en de gewone wet van toepassing, of 
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arbiters! Het klinkt schoon, gelijkberechtigd te zijn! 
Vrijheid, gelijkheid cn broederschap klonk óók zeer 
mooi, doch wij weten allen, dat deze Stellingonhoud 
baar was en cr uit die gelijkheid en broederschap, 
despoten cn tyranncn verrezen, waarbij onze oude school
meesters zachtmoedig geleken. 

Eindelijk komen wij aan de laatste wijziging n.l . , 
dat meer rekening moest worden gehouden met dc ge
breken der natuurlijke materialen, in dien zin, enz.; dit 
geldt de geheele tweede afdeeling. 

Ik geloof, dat de bepaling „de materialen moeten zijn 
ten genoegen der directie en volkomen voldoende aan 
het oogmerk" alle overdreven eischen uitsluit. 

Dc examens der lagere staatsambtenaren berusten 
hoofdzakelijk op een onderzoek naar hunne practische 
kennis cn beleid en daar deze meestal meer direct met 
de keuring belast zijn, heeft men daarin een waarborg 
tc meer. 

Zou het mogelijk zijn met juistheid tie toe te laten 
gebreken te stipuleeren, gaarne zou ik medegaan, doch 
er komen zooveel honderden gevallen voor, dat het 
m. i . bepaald onmogelijk is , anders dan volkomen goede 
cn aan het oogmerk voldoende kwaliteit over te 
schrijven. 

Ik weet wel , dat de Directie beslist en meer of 
minder streng kan zijn, maar dat zal evenzoo blijven 
als er materialen van mindere kwaliteit toegelaten 
worden. Trouwens tic aannemers zorgen wel , dat zij 
de Directie op dat punt niet verwennen. 

Met vorenstaande beschouwingen meen ik genoeg
zaam aangetoond te hebben, dat de voorgestelde wijzi
gingen in de A . V . meer kwaad dan nut zouden 
stichten. 

A l s dringend noodige verbeteringen wijs ik op het 
volgende: 

1 °. duidelijker bestekken met goed gesplitste tabellen 
van het te verwerken materiaal en vermelding van het 
eindcijfer der begrooting; 

2°. teekeningen , waarin de cijfers cn juiste vormen 
hoofdzaak zijn, cn flinke détails van belangrijke onder
deden ; 

3°. monsters van belangrijke kramcrijen, materialen 
enz., kortom zooveel gegevens van allerlei aard , dat 
een opmerkzaam man volkomen weet, waaraan hij zich 
te houden heeft. 

Namen alle plannenmakers deze eenvoudige maat
regelen en offerden velen wat effect op aan meer 
degelijkheid, men zou weldra geen klachten meer 
vernemen. C. J . S. 

H E T G E D E N K T K K K E N 
V O O R M A R I A - T H E R E S I A T E W E E N E N . 

Een meesterstuk van techniek mag het thans ge
deeltelijk voltooide Maria-Theresia-nionumentte Weenen 
heeten. Wel-is-waar overtreft het rotsblok, dat te 
Sint-Pctersburg Peter de Groote draagt, in gewicht 
het pedestal van dit gedenkteeken, doch totdusverre 
was nog nergens in een zoo hard materiaal als syeniet 
zulk fijn beeldhouwwerk gemaakt. 

Het monument staat tusschen de hofmusea en den 
hofburcht. Wanneer de colonnade, die het plein tus
schen de musea afsluiten moet, voltooid zal zijn , zal de 
architectonische omgeving niets te wenschen overlaten. 

De stijl van het gedenkteeken is de Barokstijl, 
zooals die ten tijde der groote Keizerin gebruikelijk 
was. Drie treden leiden naar een plateau, waarop 
zich een onderbouw verheft, die het beeld der Keizerin 
draagt. Maria-Theresia, voorgesteld op middelbaren 
leeftijd , is op een troon gezeten, die met het Oosten-
rijksche wapen is versierd. De linkervoet rust op een 
kussen, de linkerhand draagt den schepter en een rol, 

die dc „phragmatiekc sanctie" moet voorstellen, terwijl 
de rechterhand een gebaar maakt. Het gewaad is rijk 
georneerd; de Keizerin draagt de pruik, die in haar 
tijd gebruikelijk was, cn daarop een diadeem. 

Aan het pedestal sluiten zich op de hoeken vier 
zuilen, die de beelden van de Wijsheid, dc Kracht, de 
Rechtvaardigheid en de Zachtmoedigheid dragen. Bron
zen wapens, adelaars, guirlandes, enz. dienen tot sieraad 
van het pedestal. Op de vier hoeken van het plateau, 
dat het pedestal draagt, ziet men dc ruiterstandbeelden 
van Laudon, Daun, Khevcnhüller en Traun, eenigszins 
als bij het gedenkteeken voor Frederik dc Groote te 
Berlijn. Tusschen deze beelden bevinden zich haut-
reliefs in nissen, waarin de personen zijn afgebeeld, 
die ouder de regeering der Keizerin hebben uitgemunt. 
Voor deze reliefs staat telkens een standbeeld. 

De eerste zijde stelt de Politiek voor; daar vindt 
men het standbeeld van Kaunitz en dc reliefs van 
Bartenstcin , Starkemberg cn Mercy. De tweede zijde 
verbeeldt de Wetgeving; zij prijkt met het standbeeld 
van Haugwitz en de reliefs van Riegger, Martini , 
Sonnenfels, Gressalkovich en Bruckenthal. De derde 
zijde verzinnelijkt den Oorlog door het standbeeld van 
Wenzel Liechtenstein en de reliefs van Lascy, Hardig 
en Nadasdy. De vierde zijde verbeeldt Kunsten cn 
Wetenschappen door het standbeeld van Van Swieten 
en tie reliefs van Glück, Haydn cn Mozart. 

Op tleze wijze vormt het monument als het ware de 
apotheose der X V I I I 1 ' ' eeuw. Het is ontworpen door 
Hascnatter, dezelfde, die sedert Semper's dood den 
bouw tier hofmusea leidde. Het pedestal is zoo goed 
als voltooid; met het gieten van de beelden is men 
begonnen. 

P R IJ S V R A A G 
VAN D E 

SociëTEiT „ D E I I E R E E N I G I N G " T E D E V E N T E R . 

De bezwaren tegen het programma van deze prijs
vraag zijn ter kennis van het Bestuur tier Sociëteit 
gebracht, cn in antwoord daarop zijn brieven van het 
Bestuur en van den heer J . A . Mulock Houwer in
gekomen. Hoewel aan het hoofdbezwaar niet wordt 
tegemoet gekomen, kan de kennisneming der gevoerde 
correspondentie wellicht voor dc medewerkers van be
lang zijn. Zij wordt hieronder medegedeeld. 

Arnhem, den 7 November 1886. 
Aan 

tie Directie tier Sociëteit 
t>Dc J/ereenigiug" Deventer. 

Weledele Heeren, 
Het programma van de door u uitgeschreven prijsvraag cn 

de voorwaarden van deelneming aan dien wedstrijd hebben 
de Redactie aanleiding gegeven tot het maken van een paar 
aanmerkingen omtrent de samenstelling van de Jury en het 
toekennen van prijs en premie. 

Ik heb mij de vrijheid veroorloofd u een exemplaar te zenden 
van het weekblad, waarin deze zaak met een enkel woord be
handeld wordt cn geef uwe Directie beleefdelijk in overweging 
alsnog eene verandering in de samenstelling van de Jury te 
maken, waardoor het succes van den wedstrijd verzekerd 
wordt, vooral zoo daaraan de bepaling mocht worden toege
voegd, dat prijs en premie in elk geval zullen worden toegekend. 

Hoogachtend noem ik mij 
1/70 ilw. dienaar 

V A N G E N D T . 

Aan 
dc Redactie van hel weekblad «De Opmerker". 

Naar aanleiding van de bezwaren, in uw blad van 6 Nov. 
j . l . geopperd tegen sommige bepalingen in de prijsvraag, uit
geschreven door de Sociëteit »dc Herceniging te Deventer, 
neemt het Bestuur van voornoemde Sociëteit de vrijheid de 
navolgende opheldering te verstrekken. 

De prijsvraag vermeldt, dat de plannen beoordeeld worden 
door eene Commissie, samengesteld uit eenige leden der So
ciëteit, bijgestaan door den Gemeentebouwmeester; de heer 
Mulock Houwer heeft echter niet slechts eene adviseerende, 
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stem, zooals in uw blad vermeld wordt, maar eene beslissende 
stem. 

De bekroning geschiedt niet dan met zijne goedkeuring 
Verder wordt de verzekering gegeven, dat de uitgeloofde 

prijzen reeds dan zullen worden toegekend, als er plannen in
geleverd worden, die erkend moeten worden de vrucht tcziju 
van ernstigen arbeid. 

.Namens het Ilestuur 
Deventer 11 November 1886. A . F. V A N ZWEI'. 

Aan dc Redactie van het weekblad «De Opmerker". 

Voor een paar toelichtingen tot het programma der prijsvraag 
van de Sociëteit »Hcreeniging" te Deventer verzoekt steller 
dezes beleefd eenige plaatsruimte. 

Vragen, dezelfde quaestic betreffende, van verschillende zijden 
gedaan, maken het duidelijk, dat te dien aanzien eenige ophel
dering wenschelijk is. 

Ten eerste moet namelijk medegedeeld worden, dat al het 
terrein, dat op de situatie gekleurd is, het eigendom is der 
Sociëteit, met uitzondering natuurlijk der wegen. 

Ten tweede moet vermeld worden, dat met de plaatsing mid 
den voor den straatweg naar Deventer bedoeld wordt eene 
ligging, waarbij het midden van het gebouw in de as komt 
van het rechte gedeelte van den weg tusschen de boomrijen. 

Eene andere plaatsing werd bij de bepaling van het pro
gramma niet geheel als onmogelijk geacht, doch de ligging in 
de as werd als de aangewezene beschouwd. Deze allee toch, 
aan weerszijden met 3 rijen linden beplant, leidt regelrecht 
tot de schipbrug cn zoo over dc rivier tot dc stad. 

Het fraaiste uitzicht wat men van uit het Socictcitsterrcin 
heeft is door deze laan op de stad, cn omgekeerd laat zich 
nauwlijks eene betere ligging denken, dan wanneer men door 
de laan regelrecht het gezicht op het gebouw heeft. 

Evenals in de meeste gevallen zal ook hier een bezoek ter 
plaatse den ontwerper het beste denkbeeld geven welke hoofd
vorm en plaats voor het gebouw het meest gepast is. 

J. A . MUI.OL'K Hot 'WEK. 

M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER BOUWKUNST. 
A F D E E L I N G L E I D E N EN OMSTREKEN. 

Vergadering van 5 November 1886. 

Nadat de ter bezichtiging gestelde platen van het slot te 
Heidelberg en eenige teekeningen betreffende de restauratie 
der Boven- of St.-Nicolaaskerk te Kampen met veel belang
stelling door de leden waren beschouwd, opende dc Voorzitter 
de vergadering en werden dc notulen der vorige bijeenkomst 
goedgekeurd. De heer W. C. Mulder, die op zich genomen 
had eene bijdiage over de tentoongestelde platen van het slot 
te Heidelberg te leveren, ving zijne voordracht aan met er
op te wijzen, dat zich in het begin der 15e eeuw in Italië op 
het gebied der kunst in het algemeen en op dat der bouw
kunst in 't bijzonder, eene machtige beweging openbaarde, 
die eerst veel later, nl. in het eerste derde gedeelte der 16c 
eeuw tot Duitschland doordrong. 

Als een der eerste voortbrengselen van dit tijdperk der Re
naissance in Duitschland kan veilig beschouwd worden het 
eerstgebouwde gedeelte van bet Hcidclbcrger slot, dat zich 
thans nog als eene ruïne vertoont, maar dat, door zijn groot-
schen aanleg en schoone details eerbied afdwingt voor het 
genie der verschillende bouwmeesters en de kunstliefde der 
vorsten van dien tijd. 

Alvorens de beschrijving, wat de in Renaissancestijl ge
bouwde gedeelten betreft, aan te vangen, gaf spreker een 
overzicht van de ontwikkeling van den bouw van het slot. 

Een der oudste deelen werd gebouwd door Paltsgraaf Ru
pert III, verkozen tol koning in 1400. Onder de regeering van 
Lodewijk III, Lodewijk IV en Fiüps de Oprechte onderging het 
verscheidene uitbreidingen, terwijl in 1508 Lodewijk V veel 
tot vergrooting van het slot bijdroeg. Hij stichtte in 1524 het 
oostelijk deel cn in 1528 den kleinen ronden toren en den 
walmuur, waardoor hij de reeds door zijn vader gemaakte 
plans uitvoerde, terwijl hij in 1533 den grooten toren, reeds 
door Filips de Oprechte begonnen, voltooide. In 1537 sloeg 
de bliksem in de kruitbergplaatscn waardoor die middel
eeuwsche gebouwen werden verwoest. In 1541 bouwde Lo
dewijk V de brug, die tot het slot toegang geeft, en ook den 
vierkanten toren, om in 1543 een aanvang te maken met de 
herstelling van het stuk, dat door Rupert III gesticht was. 
Frederik II voltooide, als opvolger, de aangevangen werken, 
terwijl het nieuwe palcis in 1541; door hem gesticht werd. 
Nadat nog vele verbeteringen cn veranderingen waren aan
gebracht, werd Frederik II, na zijn overlijden, den 26 Februari 
1556 opgevolgd door Otto Heinrich, die eveneens een min
naar der schoone kunsten was en die aan het slot het deel 
toevoegde, dat door de stichtingen van Lodewijk V en Fre
derik II werd ingesloten. Nadat de heer Mulder nog aantoonde 
wat door Lodewijk V I , Frederik IV en V, allen voorstanders 
van de bouwkunst, aan het slot was gedaan, besloot hij het 
geschiedkundig overzicht met tc vermelden, dat Paltsgraaf 

Keurvorst Karei Fil ips, die in 1742 overleed, de laatste vorst 
was, die aan het slot liet bouwen of restaureeren. 

Vervolgens schetste spreker de verschillende lotgevallen van 
bet slot, dat afwisselend door oorlog, brand, bliksem enz. werd 
geteisterd, welke lotgevallen, niettegenstaande herhaalde res
tauratien, het brachten in den toestand, waarin het zich thans 
bevindt. In 1771 weid de architect Meijer belast met het ma
ken van een plan voor de herstelling van den Otto-Hcinrich-
bouw. Dit plan werd evenwel niet uitgevoerd, hetgeen met 
het oog op de hoogte der toenmalige Renaissance-architectuur 
zeker als een geluk beschouwd mag worden 

Na deze historische mededeelingen ging spreker over tot de 
beschrijving van dc verschillende details en beeldhouwwerken 
van het slot. De nauwkeurige behandeling daarvan gaf aan 
de platen, welke tentoongesteld waren, eene dubbele waarde, 
daar verschillende details door spreker's voordracht werden 
verduidelijkt. 

Nadat nog eenige photographiecn. op het slot betrekking heb
bende, waren bezichtigd, waarbij het vermaarde Heidelbcrgcr 
vat niet ontbrak, werd den heer Mulder door den Voorzitter 
voor zijne belangrijke voordracht dankgezegd, 

Vervolgens gaf de heer 11. J. Jesse eenige toelichting op de 
teekeningen van dc restauratie der Boven- of St.-Nicolaaskerk 
tc Kampen. 

Spreker ving aan met de mededecling. dat de stad Kam
pen vermoedelijk reeds in de 8e eeuw in het bezit was van een 
houten kerkgebouw, dat echter, door de vermeerdering van dc 
bevolking der stad, reeds in de elfde eeuw door een steenen 
kerk in Romaanschcn stijl vervangen werd. Na de verschil
lende lotswisselingen te hebben beschreven, deelde hij mede, 
dat de tegenwoordig bestaande kerk gebouwd werd in 1296. 
Om de oude Komaanschc kerk werd een nieuwe in Gothischen 
stijl opgetrokken, en wel door de muren hoogcr tc metselen 
en de binnenmuren tot pilaren uit te hakken. De toren, 
die in 1516 opnieuw is opgebouwd, werd in 1611 belangrijk 
hersteld, terwijl in 1620 door Mr. Jan Carlicr, uurwerkmaker 
te Zwolle, een nieuw uurwerk erin geplaatst werd. In 1686 
werden onderscheidene architecten geraadpleegd met het oog 
op de belangrijke verzakkingen Hun advies, dat tot af breken 
raadde, werd niet opgevolgd, daar Mr. Jan de Jonge te Dor
drecht op zich nam den toren recht te zetten, hetgeen hij dan 
ook in zeer korten tijd tot aller genoegen verrichtte. Aan
gezien hij geen honorarium verlangde, werden hem door de 
Stadsregeering 2000 car. guldens toegekend, benevens het 
burgerrecht voor hem en zijne kinderen. In 1662 werd een 
nieuw dak op den toren gezet, hetwelk in 1808 door het tegen
woordige vervangen werd. 

Vervolgens beschreef spreker dc restauratién, welke dit ge
bouw ondergaan had . het laatst die van het koor, door den 
heer Gosschalk, die zóó de algemeene goedkeuring mocht 
wegdragen, dat ook tot verdere reparation besloten werd. De 
heer Jesse eindigde met dc medcdeeling, dat het werk over ver
scheidene jaren verdeeld w ordt, zoodat op die manier dit schoone 
gedenkstuk van oude bouwkunst in zijn ouden luister zal her
steld worden. 

Na dankzegging aan den spreker bracht de heer II. Kers
bergen een monster van kunstgraniet ter tafel, dat volgens 
zijne mededecling bestaat uit steen cn cement. verbonden door 
een scheikundig preparaat, dat het geheim van den fabrikant • 
is. Dit graniet is zeer hard, zelfs harder dan natuurlijk graniet 
of hardsteen. Het laat volstrekt geen vocht door en veroor
zaakt bij de toepassing voor vloeren geen gedruis. Dc heer 
Kersbergen heeft het voor een vloer in de kazerne toegepast 
en verwachtte daarvan de beste resultaten. Het graniet, dat 
ook gepolijst kan worden, wordt geleverd door den heer Van 
der l'ot, tc Rotterdam. 

Nadat nog eenige inlichtingen dienaangaande gevraagd cn 
gegeven waren, en het vóór cn tegen was besproken, werd 
door den Voorzitter de deelneming aan dc 3-Oct.-fecstvicring 
in herinnering gebracht en den leden dankgezegd voor hunne 
medewerking. Ten slotte werd het lid Kersbergen, bij zijn 
vertrek naar Woerden, hulde gebracht voor hetgeen hij steeds 
in het belang der Afdeeling gedaan heeft. 

Daarna werd de goedbezochte vergadering gesloten. 

AHIEKI.INC; GRONINGEN. 
Vergadering van Vrijdag 5 November 18S6. 

Dc heden gehouden vergadering was de derde der in dit jaar 
gehouden bijeenkomsten. Van de beide voorafgegane werd geen 
afzonderlijke melding gemaakt, omdat ze in hoofdzaak gewijd 
waren aan zaken van luiishoudelijken aard. 

In aangename herinnering kwamen daarbij dc gezelschaps
reisjes, door eenige leden dezen zomer in de provinciën Groningen 
cn Drente gemaakt, toen o. m. bezichtigd werden: het kerk-

cbouw te Stcdum, dat eenige jaren geleden eene inwendige 
restauratie onderging; de stoomtimmerfabriek van denhcerC. 
Roggenkamp te Appingcdam en de Nederlandsche Portland
cementfabriek van de lirtna J. J. Rccsse nabij Delfzijl, beide 
om hare volmaaktheid bezienswaardige inrichtingen; voorts het 
nagenoeg voltooid Goevernemcntsgebouw tc Assen en het 2e 
der Rijksgestichten te Veenhuizen. 
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Wat van den tijd in beide vergaderingen nog restte, besteedde 
de heer Jager aan eene lezing, waarin hij zijne meening ten 
beste gaf over teckenondcrwijs voor den handwerksman en 
ambachtsonderwijs; wat op dit gebied te Groningen wordt 
gedaan en z. i . daar ter verbetering behoort gedaan te worden. 

Dit gaf aanleiding tot eene geanimeerdegedachtenwisseling, 
waarbij een lid in overweging gaf, de gevolgen af te wachten 
van het uitstekend rapport der Commissie in zake ambachts
onderwijs in verband met de machtiging, aan het Bestuur der 
Maatschappij verleend, om bij- de Regeering op de wettelijke 
regeling van dat onderwijs aan te dringen. 

In de jongste vergadering was onder de ingekomen stukken 
een brief van het Bestuur van het Natuurkundig Genootschap, 
houdende bericht, dat niet kan worden voldaan aan het verzoek 
der Afdeeling, om haar een gratis gebruik van een lokaal in 
het gebouw van het Genootschap voor het houden van hare 
vergaderingen en kunstbeschouwingen toe te staan. 

Voorts een brief van het Bestuur van het Departement Gro
ningen der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van 
Nijverheid. Het Bestuur der Afdeeling had — na van bevoegde 
zijde te zijn ingelicht, dat samenwerking van Departementen 
der genoemde Maatschappij met Afdeelingen van de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst mogelijk was, waar 
vermeerdering van kunstzin beoogd werd — haar verzoek aan 
het Departement herhaald om mede te willen werken, dat aan 
de kunstbeschouwingen van plaatwerken cn de leestafels, die 
de Afdeeling eens in dc maand kosteloos voor het publiek toe
gankelijk stelt, voorwerpen uit het museum van Kunstnijver
heid te Haarlem worden toegevoegd. 

Het antwoord was andermaal teleurstellend. Daarin wordt 
te kennen gegeven, det het Departement meent voort te moe
ten gaan met zelf tc doen wat het kan om aan zijne roeping 
te beantwoorden en daarvoor o.a. het plan in behandeling is 
om op zijne maandelijksche vergaderingen een deel der voor
werpen van bedoeld Museum ter bezichtiging te stellen. 

Dit moge een stap voorwaarts zijn, er wordt niet door ver
kregen wat de Afdeeling zich voorstelt, omdat de werkman, 
waarop zij voornamelijk het oog heeft, zich niet de weelde kan 
veroorlooven lid te zijn van eene corporatie tegen eene, zij 
het overigens matige, contributie. 

Daarom besloot zij het Dcpartementsbestuur schriftelijk van 
hare teleurstelling tc doen blijken en daarbij de hoop uit te 
spreken. dat alsnog aan haren wensch moge worden tegemoet 
gekomen. 

Op voorstel van den Voorzitter werd verder besloten, dat 
namens de Afdeeling aan het Bestuur der Maatschappij het 
verzoek zal worden gericht om bij het Hoofdbestuur der Maat
schappij tot bevordering van Nijverheid te willen bewerken, 
dat, waar beide Maatschappijen zijn vertegenwoordigd, Depar
tementen en Afdeelingen kunnen samenwerken tot het stichten 
van verzamelingen van afgietsels van voorwerpen uit het Museum 
van Kunstnijverheid. 

Aangenaam was het te mogen vernemen, dat de Vereeniging 
tot bevordering der Bouwkunst alhier, wier leden volgens het 
huishoudelijk reglement vrijen toegang tot de gewone verga
deringen der Afdeeling hebben, hare statuten heeft gewijzigd 
in dien zin, dat de leden der Afdeeling wederkeerig hare ver
gaderingen mogen bezoeken. 

Bij kennisneming van dit bewijs van toenadering, werd de 
vraag overwogen, wat verder zal kunnen worden gedaan om 
eene gewenschte samensmelting te bevorderen. 

Alsnu werd overgegaan tot beschouwing der bekroonde 
antwoorden op de vanwege de Maatschappij in 1884 uitge
schreven prijsvragen. 

Dc kunstbeschouwing en leestafel werden Zondag 7 dezer door 
nagenoeg veertig personen bezocht. 

A F D E E L I N G 'S-GRAVENHAGE. 
Vergadering van 12 November 1886. 

Na opening der Vergadering en goedkeuring der notulen, 
deelt de Voorzitter mede, dat het verslag is ingekomen van 
de Commissie, benoemd door de Maatschappij in zake de vraag: 
"welke eischen dient men te stellen aan eene goede regeling 
van vakonderwijs voor handwerkslieden in de bouwambachten". 

Verder, dat de bekroonde antwoorden op de prijsvragen, door 
de Maatschappij uitgeschreven, in de Loge zullen zijn tentoon
gesteld tusschen 7 en 21 December a. s. 

Voorts, dat het Hoofdbestuur in handen der Afdeeling heeft 
gesteld de vragen van de Commissie van enquête uit de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

De Voorzitter geeft in overweging deze vragen, de weinige 
voorbereiding in aanmerking genomen, niet afzonderlijk te 
behandelen, doch één of meer personen aan te wijzen, die, 
naar de meening der Vergadering, door die Commissie zouden 
kunnen gehoord worden. 

Na eenig debat wordt besloten één persoon te benoemen, 
die door zijne bekendheid met patroons en werklieden de aan
gewezen man is om op de gestelde vragen de meest afdoende 
'"lichtingen te geven. Eenparig is men van oordeel, dat de 
heer W. A . Schroot, Voorzitter der Haagsche Werkliedenver
eniging, het meest daartoe bevoegd zal zijn. 

\ Thans is aan de orde het rapport der Jury over de ingeko-
I men antwoorden op de prijsvraag voor »cen Getuigschrift", 

uitgeschreven door de Afdeeling. Het oordeel over de twee 
I ontwerpen Wedstrijd en Diploma luidt, ze voor geene onder-
I scheiding in aanmerking te doen komen. Het voorstel is ver-I der het ontwerp Italia met den f"" prijs te bekronen, wanneer 
I echter de ontwerper genegen is eenige onderdeden, die door 
1 de Jury worden aangewezen, te wijzigen en te veranderen, 
i Dit laatste ontwerp is meer dan geïnspireerd door een hoogst 
I verdienstelijk diploma van een bekend Haagsch kunstenaar; 
I jammer slechts, dat het noch in ontwerp, noch in uitvoering 
j daarmede op eene lijn kan worden gesteld. 

Daarna komt in behandeling een voorstel van het Bestuur 
dezer Afdeeling. tot wijziging van Art. 11 van het huishoude
lijk reglement, betrekking hebbende op de benoeming en het 
jaarlijksch aftreden van leden voor het Bestuur. Het voorstel 
wordt aangenomen met inlassching eener nieuwe alinea, waarbij 
de Secretaris alleen dadelijk na dc aftreding weder herkiesbaar 
wordt gesteld. 

De Heer G. J. Morre vestigt daarna de aandacht op een 
nieuw Duitsch tijdschrift over de Rationele Steinbaa. Spreker 
vergelijkt bet zeer uitgebreide gebruik, dat voor allerlei con
struction van ijzer wordt gemaakt, met de betrekkelijk weinige 
toepassing van metselwerken, terwijl toch zelfs onder zeer 
gunstige omstandigheden dc duur van het ijzer verre bij dien 
van hout en steen achterstaat. 

Hoevele houtconstructies, steenen bruggen, gewelven enz. 
bestaan nog van eeuwenher, basilieken, uit het begin onzer 
jaartelling, zijn overgebleven met hare houten bekappingen, 
terwijl wij voor onze groote constructies van ijzer, wanneer 
ze niet in zeer gunstige omstandigheden verkeeren, ongeveer 
één halve eeuw kunnen rekenen. De Dom te Halberstad staat 
nog in goeden toestand sedert de i i d ' eeuw, terwijl van een 
daar hangend zwaard het stalen lemmet totaal is verwoest en 
daarvan slechts de greep is overgebleven. 

Een en ander pleit niet voor het ijzer, terwijl nog een kwaad 
daarbij komt n.L, dat bij voortdurende trillingen zelfs het beste 
staal in kristalvorm overgaat, de aanvankelijke vastheid-coüf-
ficient derhalve geheel verandert en zooveel wordt verminderd, 
dat ook bij oppervlakkig goeden toestand de constructie ge
vaarlijk wordt. 

Oogenschijnlijk nu is het waar, dat, wil men ijzerconstruc
ties vervangen door metselwerk, de muurdikten aanzienlijk 
vermeerderen ; dit tijdschrift bewijst echter, dat bij zuiver ma
thematische vaststelling der afmetingen van de constructie-
deelen, deze aanzienlijk kunnen worden verminderd en het 
ruimtevcrlies veel minder wordt dan men zich voorstelt. Eéne 
hoofdzaak echter moet men vooral in het oog houden cn wel, 
dat de te gebruiken mortel evenredig aan de hardheid der 
steenen moet zijn. 

Spreker verkiest ookmetselwerk boven vele andere constructies; 
daarom waarschuwt hij ook hierbij voor oppervlakkigheid, 
waarin de voorstanders van den zoogen. baksteenbouw, waaron
der vele jonge architecten, allicht geraken door alle waarde 
aan een lief geveltje te hechten cn de werkelijk meest interes
sante deelen van het inwendige te verwaarloozen. Op de con
structie komt het aan en men zou er heelwat bij winnen indien 
ook metselwerk wat meer bij het inwendige, als aan trappen, 
vloeren, voor overspanningen, enz. werd gebruikt. Eenerzijds 
ware de bouw van langer duur en anderzijds zou veel minder 
gevaar bij brand of andere ongelukken ontstaan. 

Ook de groote ijzeren bruggen kunnen, blijkens dit tijdschrift, 
door gewelven worden vervangen en algemeene bekendheid met 
dit werk ware zeer gewenscht. 

De heer Morre eindigde hiermede zijn overzicht; slechts een 
enkels vraag werd nog gedaan en het hoogst gewichtige onder
werp was afgehandeld. Menigeen zal het zekci betreurd hebben, 
dat punten waaruit zooveel te leeren valt, die in dezen tijd zoo 
actief zijn, die zoo weinig bestudeerd worden en waarvan zulke 
merkwaardige overblijfselen ons land versieren, in zoo korten 
tijd waren afgehandeld. De gcwclfbouw alleen is een veld, zoo 
onafzienbaar ruim ter behandeling, dat de heer Morre een uit
stekende daad zou verrichten dit onderwerp en dat over de 
bekappingen nogmaals in de Haagsche Afdeeling ter tafel te 
brengen. 

De Voorzitter bracht den heer Morre den dank der Verga
dering, waarmede een luid aplaudissement instemde. 

Vervolgens deed de heer Van I.ith |r. eenige mededeelingen 
over de in 1889 te Parijs te houden wereldtentoonstelling en 
hoofdzakelijk over den aldaar te bouwen ijzeren toren. 

Dit gevaarte, hoog 300 M . en geheel van ijzer samengesteld, 
bezit twee omgangen, waarop vertrekken tot verschillende 
doeleinden zullen worden ingericht. Vier ascenseurs, die door 
de hoekstijlen loopen met eene snelheid van 1 M. per seconde, 
verbinden de bovendeden met den beganen grond. 

Talrijke cijfers duiden de ontzaglijke afmetingen aan van dit 
rcuzengevaarte, dat zal worden gebruikt voor verschillende 
waarnemingen, electrische verlichting van het tentoonstel
lingsterrein en dat tevens als bliksemafleider voor den omtrek 
dienst zal moeten doen. 

De heer Van I.ith ontving den dank der Vergadering voor 
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deze mededeelingen. die men hoopte gecompleteerd te zien 
wanneer alle bijzonderheden daaromtrent bekend zullen zijn; 
mocht ook na het straks gehoorde van den heer Morre dien 
bouw niet voor eeuwen bestemd zijn, ongetwijfeld gaf het een 
denkbeeld van den ontzaglijken ondernemingsgeest, die de 
Franschen kenmerkt. 

A F D E E L I N G L E E U W A R D E N . 
Vergadering van Vrijdag 12 November 1886. 

De Voorzitter opent de vergadering, de notulen der vorige 
bijeenkomst worden onveranderd vastgesteld en als nieuw lid 
der Afdeeling aangenomen de heer Dr. Meursinge, adjunct
inspecteur van het geneeskundig Staatstoezicht in Friesland 
en Groningen, te Leeuwarden. 

Medcdeeling wordt gedaan van ccne bij de Afdeeling inge
komen missive van het Hoofdbestuur, waarbij inlichtingen 
worden gevraagd betreffende de werking en uitbreiding der 
wet van 19 September 1S74 en naar den toestand van fabrie
ken en werkplaatsen in de provincie Friesland. 

Op voorstel van het Bestuur wordt hieromtrent besloten aan 
het Hoofdbestuur der Maatschappij te berichten, dat de Afdee
ling zich gaarne bereid verklaart alle inlichtingen te verstrek
ken, welke zij in het belang dezer zaak noodig acht doch dat zij, 
in verband met den korten tijdstermijn, (26 November), geen 
kans ziet de verschillende vragen der Commissie van enquête 
te beantwoorden en zich omtrent dit belangrijk onderzoek 
slechts tot enkele mededeelingen zal moeten bepalen. Mocht 
evenwel eene opgave van personen, die bij dc enquête kunnen 
worden gehoord, voldoende worden geacht, dan kan daaraan 
vóór genoemd tijdstip door de Afdeeling worden voldaan. 

Daarna wordt vastgesteld het programma voor het uitschrijven 
van twee prijsvragen, waartoe in eene vorige vergadering was 
besloten en waaraan alleen de bouwkundigen van Friesland 
zullen kunnen mededingen. 

De eerste prijsvraag betreft een Tramwegstation aan een 
lommerrijken weg in de nabijheid eener stad,'- waarvoor teekenin
gen worden gevraagd van den plattegrond, alle gevels en 
minstens ée'ne doorsnede over de lengte en eene over de breedte; 
voor het ter bekroning waardig gekeurde ontwerp wordt uitge
loofd het Getuigschrift der Afdeeling met een premie van dertig 
gulden. Als tweede prijsvraag wordt gesteld: Eene afsluiting 
met schuifdeuren tusschen twee kamers, waarvoor verlangd 
wordt eene opstandteekening met doorsneden en duidelijke 
details . waaruit de wijze van constructie kan blijken. Hiervoor 
wordt eveneens het diploma der Afdeeling uitgeloofd, met eene 
premie van vijftien gulden. 

De ontwerpen moeten vóór of op den 1"™ Maart 1SS7 zijn 
ingezonden en zullen in handen worden gesteld van eene 
Commissie van beoordeeling, bestaande uit de heeren L. M. Moo-
lenaar, adj.-Directeur der Gemeentewerken, J. P. Hazeu, archi
tect, en J. C. Hubscher, bouwkundige bij de Landsgebouwen 
voor onderwijs, allen te Groningen. De bekroonde ontwerpen 
blijven gedurende een zekeren tijd het eigendom der Afdeeling, 
die het recht behoudt ze te doen drukken. 

Naar aanleiding der besprekingen over deze prijsvraag, acht 
de Voorzitter zich geroepen de leden der Afdeeling te moeten 
ontraden mede te werken aan de prijsvraag der Sociëteit »De 
Hereeniging" te Deventer, waar volgens het programma slechts 
een deskundige bij de beoordeeling der antwoorden zal worden 
gehoord en deze geheel door leeken zal geschieden; met recht, 
zegt spreker, noemt De Opmerker van 6 dezerdezen wedstrijd 
eene loterij; ook het recht dier Sociëteit om de prijzen niet te 
moeien toekennen is niet naar behooren. 

Hierop komen in behandeling de vragen: i°. Kunnen de 
privaten, waarbij het tonnenstelsel is toegepast, op eenvoudige 
wijze reukeloos worden gemaakt? 2". Welke zijn de beste schar
nieren voor naar beide zijden draaibare deuren? en 3 0. Op 
welke wijze kan Escaussijnsche steen van vlekken worden 
ontdaan? 

Verschillende besprekingen volgde op de behandeling van 
elk dezer vragen. Als de beste oplossing ter beantwoording 
van de eerste vraag werd geacht het toestel, door het lid Van 
Wijngaarden uitgedacht, bestaande uit een dubbelen trechter, 
op de gewone wijze aan den onderbril bevestigd. De buitenste 
trechter hangt met het ondereind in een met water gevulden 
r ing , welke op de ton en de opening is geplaatst; hierdoor 
wordt belet, dat de onaangename reuk tusschen de ton en den 
bril ontsnapt, terwijl, om tc voorkomen dat deze door den trech
ter en de gewoneopening uitkomt, onderaan den binnensten trech
ter, welke in de ton hangt, eene klep is vervaardigd, dienaar 
verkiezing geopend en gesloten kan worden en, met een weinig 
water gevuld, eene volkomen hermetische afsluiting teweegbrengt. 
Dit toestel, waarvan een model op natuurlijke groote ter vergade
ring was en dat naar verkiezing van zink of geëmailleerd ijzer kan 
worden vervaardigd, voldeed, behoudens enkele kleine wijzigingen, 
volgens het oordeel der meeste leden door zijne doelmatigheid 
en eenvoud aan de gestelde vraag. Eene andere wijze van 
afsluiting door eene gutta-percharand, om de opening aange
bracht en door een der leden met succes toegepast, werd af-
schoon doelmatig, minder duurzaam geacht. 

Voor de beste scharnieren voor doordraaiende deuren, ter 
beantwoording van de 1** vraag, werden verschillende soorten 
genoemd doch geen bepaald soort scharnieren als de beste 
aangewezen. 

Omtrent de derde vraag waren door een der leden ver
schillende proeven genomen, en daaruit was gebleken, dat 
vlekken, voornamelijk door verf of olie op Escaussijnsche steen 
teweeggebracht, gemakkelijker en veel vlugger door een oplos
send preparaat als «paint remover" en andere kunnen worden 
verwijderd dan door de door steenhouwers meestal gevolgde 
bewerking, bestaande in het aanbrengen van een pap van 
zeepziedersasch op het bevlekte gedeelte en vervolgens het af
schuren van die oppervlakte met Gothlandsche steen. 

Voorts waren op deze bijeenkomst tentoongesteld de be
kroonde antwoorden van in 1884 door de Maatschappij uitge
schreven prijsvragen voor een plan tot bebouwing van het 
terrein achter het Rijksmuseum te Amsterdam, een stations
gebouw en een telephoonstandaard. 

Een verschillend oordeel werd over deze ontwerpen uitge
sproken, doch in hoofdzaak roemde men enkele der plans 
voor het stationsgebouw als goed geslaagd. 

Deze bijeenkomst, die door 16 leden en 2 geïntroduceerden 
werd bijgewoond, werd daarop door den Voorzitter met een 
woord van dank aan de verschillende sprekers gesloten. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN 
M A A S T R I C H T . Door Gedeputeerde Staten van Limburg is, 

onder voorbehoud der goedkeuring van den Minister van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid, aan de heeren Van der Slik 
en C°., expediteurs te Dordrecht, Van den Bergh, particulier 
te 's-Hage, en Sarolea, bouwkundig ambtenaar bij de Staats
spoorwegen in Nederlandsch-lndië, tijdelijk met verlof te Maas
tricht, concessie verleend voor den aanleg en de exploitatie 
van een stoomtram op den rijksweg 2e klasse Heerlen—De 
Locht, in aansluiting aldaar met den kolenspoorweg Simpel-
veld—Kerkrade. 

De Staten voornoemd hebben zich — wegens het tusschen 
het Rijk en de Provincie hangend geschil over het onderhoud 
van den Rijksweg 2e klasse Heerlen—Sittard — onbevoegd ge
acht het verleenen der concessie, hierboven genoemd, ook op 
dezen weg uit te strekken. 

Het is daarom te wenschen, dat dit geschil spoedig opgelost 
worde, daar men zich dan van den aanleg der geheele tram-
weglijn Sittard—Heerle—De Locht kan verzekerd houden. 

NIJMEGEN. Belangstellenden worden verwezen naar de in dit 
plan voorkomende advertentie van den verkoop van een uit
muntend gelegen bouwterrein in het midden der stad. Op 
het bijvoegsel is de ligging nader aangewezen. 

DORDRECHT . Een vreemdeling, die onze stad bezoekt, moet 
het bevreemden, dat er geene geschikte concertzaal te vinden 
is. Sinds eenigen tijd worden pogingen aangewend om daarin te 
voorzien, maar de voorstellen om "Kunstmin" met de oSchouw-
burgvereeniging" tot éénheid te brengen zijn met algemeene 
stemmen op eene na. verworpen. Behalve door het Hoofdbe
stuur en de 30 gevolmachtigden van «Kunstmin", werd deze 
vergadering door een groot aantal gewone en werkende leden 
bijgewoond. 

Er zal nu, naar wij vernemen, eene prijsvraag worden uit
geschreven voor het indienen van ontwerpen om het socië
teitsgebouw Kunstmin te hervormen en geschikt te maken tot 
het geven van concerten en tooneeluitvoeringen. 

— Onder de steden van den tweeden rang neemt de Merwe-
stad eene eervolle plaats in op het gebied van tentoonstellin
gen en de uitvoering van werken der toon- of dichtkunst. 
De tijdelijke tentoonstellingen in het Museum van de werken 
van eenig buitenlandsch of Nederlandsch schilder volgen elk
ander geregeld op. In Augustus werd het werk van den Ame-
rikaanschen kunstschilder Charles Fon en in September dat 
van Gamier geëxposeerd, terwijl op 't oogenblik dat van Kl in 
kenberg ter bezichtiging gesteld is. Behalve deze kunstvoort
brengselen , werd in het lokaal der vereeniging Musis Sacrum 
een zeer merkwaardige tentoonstelling gehouden van de wer
ken van den Dordtschen kunstschilder Frans Lebret. Niet al
leen Oostersche teekeningen (in Oost-Indische inkt en water
verf) maar ook een gedeelte zijner verzameling van Ooster
sche voorwerpen waren gedurende een drietal dagen in Oc
tober ter bezichtiging gesteld. 

De teekeningen hebben groote waarde, daar zij naar de na
tuur vervaardigd zijn tijdens de reis, door den heer Lebret 
vóór eenige jaren door Java ondernomen. Voor het meerendeel 
zijn het voorstellingen van het Javaansche landschap en uit het 
volksleven; het vreedzame bouwland, gestoffeerd met paarden 
karbouw, zoowel als de meer verheven berggezichten, zijn 
door den meester natuurgetrouw teruggegeven, terwijl de Ja
vaansche veldarbeider en handwerkman, zoowel als de meer 
aanzienlijke Indiër, in hun dagelijksch doen en laten zijn af
gebeeld. — Ook Egypte, dat de heer Lebret in 1863 op zijn 
tocht naar Java doorreisde, is niet vergeten. Verschillende ge
zichten uit het Nijlland, en typen van zijne bewoners werden 
door den onvermoeiden reiziger in teekening gebracht. 
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BEROEN-OP-ZOOM, 10 November. Heden 
had de beproeving plaats van de «Stalen 
brug", gelegen in den Provincialen weg 
van Bergen-op-Zoom naar Putte en over 
den Staatsspoorweg van Bergen-op-Zoom 
naar Goes. De brug, die vroeger voor het 
gewoon verkeer diende, is thans dienst
baar gemaakt voor de stoomtram Tolen— 
Antwerpen. Te dien einde zijn, behalve 
de gewone versterking, in het midden 
onder de brug twee ijzeren kolrmmenaan-
gebracht. 

De totale lengte der brug bedraagt 37.50 
M . bij eene breedte van 4.15 M De be
proeving had plaats met een locomotief, 
twee zandwagens en spoorstaven tot een 
gewicht van 80,000 K . G , , waarbij de door
buiging 3 m.M. bedroeg, die gunstig mag 
genoemd worden, daar zij 8 m.M. had 
mogen bedragen. 

BENOEMINGEN. 
De Gemeenteraad te Goes benoemde met 

S stemmen tot directeur-boekhouder der 
gasfabriek de heer G.J . Wolters, adjunct
directeur der gemeentelijke gasfabriek te 
Zwolle. Op den heer H. de Liefde waren 
4 stemmen uitgebracht. 

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

Provincie Z U I D - H O L L A N D . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 29-"" November 1886, des 

voormiddags te 11'., uren, zal, onder nadere 
goedkeuring, door den Voorzitter, of een der 
Leden van het College van Gedeputeerde 
Staten der Provincie Zuid-Holland, en in bij
zijn van den Hoofd-Ingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat UI Zuid-Holland, aan 
het lokaal van het Provinciaal Bestuur te 
's-Gravenhage, worden aanbesteed: 

Het onderhouden van- en het doen 
van eenige H E R S T E L L I N G E N 
aan het gebouw van het Provin
ciaal Gouvernement van Zuid-
HoUand, te 's-Gravenhage, ge
durende twee jaren ingaande 1 
Januari 1887 en eindigende 31 
December 1888. 

Deze aanbesteding zal geschieden bij en
kele inschrijving, overeenkomstig jj 441 der 
Algemeene Voorschriften, vastgesteld bijbe-
schikkin" van den Minister van Binnenland-
sche Zaken, dd. 22 Mei 1876, n". 31. 

De inschrijvingsbiljetten moeten zjjn ge
schreven op een zegel van vijftien cents in 
hoofdsom en door den aannemer en zijne bor
gen zijn onderteekend. 

Zij moeten zijn ingericht volgens onder
staand model: 

»De ondergeteekende (naam en voornamen 
«voluit geschreven) wonende te 
«Provincie domicilium kiezende 
»te (*) bjj , verbindt zich 
«bij onderteekening dezes, overeenkomstig de 
«voorwaarden van aanbesteding vervat in het 
«bestek goedgekeurd 1 November lSSii, tot 
«de aanneming van het onderhouden van-
sen het doen van eenige herstellingen aan het 
«gebouw van het Provinciaal Gouvernement 
»van Zuid-Holland, te 's-Grarenhage, gedu-
«rende twee jaren, ingaande 1 Januari 1S87 
«en eindigende 31 December 1S88, voor een 
«som van (het bedrag in letters) zegge ƒ (het 
«bedrag in cjjfers). 

«Tot borgen stellen zich: (namen en voor
namen voluit geschreven) wonende te 
«Provincie 

«Gedaan te den 1S86. 
De borgen, De aannemer, 

Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal 
van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland 
te' -Grarenhage, en is voorts, op franco aan
vrage, tegen betaling der kosten, te beko
men bij de Boekhandelaarsfirma GEBROE
DERS VAN C L E E F , Spui n». 28a, te'tGra-
ventage en door hare tussehenkomst in de 
voornaamste gemeenten des Rijks. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
den Hoofd-Ingenieur van den Provincialen 
Waterstaat in Zuid-Holland, J . VAN DER 
VEGT, te 's-Gravenhage, terwijl aanwijzing 
in loco zal gehouden worden op Donderdag, 
dc aanbesteding voorafgaande, des voormid
dags te 10 ure. 

De Gede/iuleerde Staten der Provincie 
Zuid-Holland, 

FOCK, Voorzitter. 
F . TA V E N R A A T , Griffier. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A O E S T E D I M 
(VERNIEUWINGSFONDS). 

Luik—Limburg. 
Op Dinsdag den 30" " November 1886, des 

namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bij de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N». 107. 
(DRIE P E R C E E L E N . ) 

De levering van stalen spoorsta
ven, stalen laseh- en onderleg
platen, stalen schroef bouten en 
ijzeren haakbouten. 

De besteding geschiedt volgens Art. 21 van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 12a'" November 
1880 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van 
den Heer Sectie-Ingenieur Ch. REN SON te 
Luik en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (Afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van ƒ O.BO. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den 10*" November 1886. 

De Notaris W. C. BiiHTLINGK te Nij
megen zal op Dinsdagen 23 November en 7 De
cember 1886, telkens des avonds 7 uur, in het 
Café Restaurant van den Heer J . R. DUP-
P E N , aan het Valkhof aldaar v e i l e n en 
v e r k o o p e n : 

BINNEN NIJMEGEN. 
Een aanzienlijk G E B O U W , waarin 

Boek- en Plaathandel en eene zeer uit
gebreide Boekdrukkerij worden uitgeoe
fend, gelegen binnen Nijmegen, op het fraai
ste en drukste gedeelte van de Groote Markt, 
op den hoek van de Groote straat, met annex 
Heerenhuis aan de (iroote straat, kad. 
sectie C n°. 4377, geheel groot 8,89 Aren. 

Dit Pand zal worden geveild in 5 Percee
len, Onder-Massa's en Generale Massa, bjj 
Biljetten, waarop de plattegrondteekening, 
omschreven. 

Aanvaarding en Betaling 1 Mei 1887. 
Te bezichtigen eiken Dinsdag, Woensdag 

en Donderdag van 2 tot 4 unr. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

(VERX l EU WIXGSFONDS). 
Luik—Limburg. 

Op Dinsdag den 23"™ November 1886, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 110. 
1 DRIE P E R C E E L E N ) . 

De levering van E I K E N H O U T E N 
DWARSLIGGERS. 

De besteding geschiedt volgens art. 'J van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den li J» November 1S8G 
ter lezing aan het Centraalbureau bij de 
Moreelse Laan cn aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur C M . BENSON te luik 
en is op franco aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) te be
komen , tegen betaling van ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den i November 18S6. 

(*) Hier in te vullen „ten zijne(n) huize" of, 
soo ue aannemer bij een audcr domicilie kiest, 
alsdan te vermelden dieus naam ca woonplaats. 

GOUDEN 
Staats-Medaille. 

Medaille 
Breslau 
1869. 

Gouden 
Medaille, 
hoogste 
onder

scheiding 
in den 

internatio-
.nalen 

wedstrijd 
te Arnhem, 

1879. 

De Portland-Cementfabriek van 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
te Amöi.i'burg bij Uiebiïcli a/d. lii.jn 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, naai
den eiscb der werkzaamheden langzaam- of snelbindend, 

met garantie voor de grootste vastheid en 
deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der tabnek: 400,000 vaten per jaar. 
Magazjjnhouilers in de voornaamste steden. 

Diploma k: 
Eerste prijs 
voor uit
muntend 
fabrikaat. 

Kassei 
1870. 
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De Notaris W. C. BüHTLINUK te Nij
megen zal, op Woensdagen 1 en 15 December 
1886, '8 middags 12 uur, ten huize van den 
Kastelein D. M K L 8 E N te Beuuingen, veilen 
en z o n d e r b e r a a d verkoopen: 

Een Perceel B O U W L A N D , gelegen te 
Beuuingen aan de 1,'eeksche straat, genaamd 
mie Kaperen", groot 3.7(1.70 H.A. 

Verpacht aan diversen tot stoppelbloot 
18S7, voor ƒ 236, waarvan kooper -/., geniet. 

Betaling der kooppenningen 1 Mei 18S7. 
Aanwjjzing doet de Heer L . W. JANSEN 

op de Linden te Beuningen. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
( V E R N I E U W I N G S F O N D S . ) 

L u i k — L i m b u r g . 
Op Dinsdag den 23""> November 1886, des 

namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj (le Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 109. 
De levering van E I K E N WIS

S E L H O U T . 
De besteding geschiedt volgens art. 9 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 6*" November 1880 

ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur Cll. EENSON te Luik en 
is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) cn door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den 4*» November 18S6. 

H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

[II 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

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

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 
X7erkrjjgbaar bij DE E K V E N H. V A N 
V ML'NSTKll & ZOON, te Amsterdam, en 
I aan het Bureau der Maatschappij tot be

vordering iler Bouwkunst, Marnixstraat402, 
aldaar: 

De vraag: »Welke eischen dient men te 
stellen aan eene goede regeling van vak
onderwijs voor handwerkslieden in de bouw
ambachten?" beantwoord door eeue Commis
sie, daartoe benoemd door de Mij. t. bevorde
ring der Bouwkunst, ƒ0.25. 

Reproductie der vjjf in de eerste plaats 
bekroonde plannen in den wedstrjjd voor 
een nieuwe Beurs te Amsterdam, 14 pho-
totypiên, :i5 bjj 50 cM., met tekst, ƒ 8 . — ; 
op zwaarder karton / 10.—. 

P B 0 T 0 L 1 T H 0 G R A P H I E , P I I 0 T 0 M Ï M I F I I 1 E 

en Stéréotype-Inrichting 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichting voor l ' l i o t * l l t h * g r n | i l i l « , 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l ' i i u i n / i n r o -
g r a p l i i e voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Hoek wer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Méréttype-lnrlchtlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op frai co aanvragegratistoegezonden. 

Gr. J . T H I E M E . 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 
niet tropische producten; 

BoHcodlj ni i:\|iaiisc'crriuli' Slraiovenkappeii, 
GEBOUWEN m Scherphoek m uai andere liointmjieo, 

gtktel in ijzer «I ijzer IMI hout .1 steen. 
VAN DER LINDEN & C°., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

(•nlvni i l i teer l i iK vp L o a n . 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 

en Ventilatie, Gas- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen enz. 

BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m IV". S 3 0 , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd 

NEUCHATEL A S P H A L T E COMPANY LTD, LONDON. 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

F A B R I E K i HADE M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

A M S T E R D A M tff9% VAL DE TRAVERS 
Beltweg 3. J F ZWITSERLAND. 

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

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswereud. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zicb 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, of bjj den Heei 
H . G. K N O O P S C.OZN.. Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Diracteur, W. PATON WALSH. 

BECKER & B I O W M H . - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK v A * 

E R P A S-, 
H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geêmail leerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

DE LINT & C\ " 
Ooëtzeedljlc 2 4 8 , Botterdam. 

V L O E R - e n W A N D T E G E L S , 

T R O T T O I R - , CEME.ÏÏ- E X I J Z E R S T E E M E G E L S . 
Groote voorraden. 

A.H. VAÏ BERGEÏ, 
F A B R I K A N T T E 

Heiligerlee, prov.Gron. 
S P E C I A L I T E I T I N 

Nievtve Constructie 
B R A N D S P U I T E N , 

TORENUURWERKEN 
EN 

L U I D K L O K K E N , 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
A N T W E R P E N 1 8 8 5 . E E R E D I P L O M A . 

Gouden en Zilveren Medailles. 
Gedrukt b\j 6. W . van der Wiel & C ° . , te Arnhem. 

E E N - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N°. 47- Z A T E R D A G 20 N O V E M B E R 1886, 

Redacteur-Uitgever I'. W. V A X ( IKMlT }(„.. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en ad verten tien: 

Bureau van Dc Opmerker, Ilriekoningenstraal 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia | A N SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. W. WKISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den lieer 

C. B. POSTHUMUS M K V J K S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Admintstmtie van het Genootschap betreft, aan den lieer 

T H . G. S T K K N C F . R S , Oosterdoksluis, te Amsterdam, 

A.W.W.I 
A U O X X E M E X T f2.2$ per 3 maanden of wel zes^n/t/en per jaar, tm 

vooruitbetaling en franco toezending van 'lit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50. en Nederlandsch-Indie ƒ 9. . beiden bij vooruitbetaling. 

A I A ' K K T E X T I K X nd 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden i<>t Vrijdagavond aangenomen , 

AI-7.OMIKRI.IJKK NOMMERS, bij contante betaling ad 15 ceni per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het iïureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Ho<>fd-Coircspondent J»MI. ( i . Si'EMLER CZN*, Boek
handelaar te Amsten/trm. 

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

De 871ste vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 24 November a. s., des avonds te 8 uren, 
in het American Hotel , alhier. 

De agenda voor die vergadering is: 
ti. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Bijdrage van den heer C. B. Posthumus Meyjes; 
c. Kunstbeschouwing te geven door den heer J . C. 

di Gazar; 
d. Benoeming van een commissie ter verificatie der 

rekening en verantwoording van den Penningmeester 
(art. 41 der wet). 

Namens liet Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

(A. et A. ) C R I T 1 E K . 

Onder den titel van: La critique en mattere (Tart 
architectural bespreekt ons correspondeerend lid V . 
Dumortier, President van de Sociéti Centrale d'Archi
tecture te Brussel, in het orgaan dier Maatschappij de 
houding, die de pers tegenover de bouwkunst inneemt. 

Wij gelooven dat ten onzent, waar onlangs de dag
bladpers nog een pasgebouwd kleedermagazijn tot 
's werelds negende wonder verhief, de opmerkingen 
des heeren Dumortier nut kunnen stichten. 

Na herinnerd te hebben, dat Boileau's uitspraak: 
la critique est aist'c ten opzichte van de architectuur niet 
geldt, zegt hij: dat, terwijl voor alle tentoonstellingen, 
of het van schilderkunst, beeldhouwkunst, ja zelfs pho
tographic is , een der zake kundig verslaggever dc be
oordeelingen levert, de architectuur aan de waardeering 
van den eersten den besten reporter wordt overgelaten. 
Terwijl de dagbladschrijvers vaak in opwinding geraken 
bij het beschrijven van een landbouwtentoonstelling, 
een wedren of een publieke vermakelijkheid, wordt de 
architectuur meest met stilzwijgen voorbijgegaan. Wordt 
een nieuw gebouw geopend, van ernstige critiek is geen 
sprake; men bepaalt zich tot belachlijke reclame-artikels. 

De heer Dumortier bejammert het, dat de tentoon
stelling , door de Socü'tt! in Mei 1.1. georganiseerd, door 
de dagbladpers bijna genegeerd werd, hoewel toch het 
Bestuur op alle mogelijke wijzen de redactiën der ver

schillende bladen zucht op te wekken tot het geven 
van verslagen. 

Werd er een enkele maal een verslag gegeven, dan 
geschiedde dit door geheel onbevoegde personen, die 
zich, zoo goed en zoo kwaad het ging, van de zaak 
afmaakten. Ken der verslaggevers erkende zelf, dat 
hij schrijven moest over een zaak, waar hij niet het 
minste verstand van had. 

Terwijl bij het hmordeelen van tentoonstellingen van 
schilderkunst of beeldhouwkunst, beide kunsten die 
de natuur nabootsen , ieder die een weinig smaak heeft 
een woordje kan zeggen over het coloriet, de teeke
ning, de houding der figuren enz., zonder dat hij vrees 
behoeft te koesteren zich bespottelijk te zullen maken, 
is tot het beoordeelcn van teekeningen van bouwwer
ken een bepaalde studie noodig. Iemand, die geen 
deskundige is, wordt maar al te vaak mede-gesleept 
door een „mooie" teekening. De heer Dumortier ver
langt daarom, dat de dagbladen, wanneer zij een be
schouwing over architectuur willen geven, zich zullen 
wenden tot een bouwkunstenaar hunner kennis. Slechts 
op deze wijze zal het gelukken het groote publiek, 
dat van architectonisch schoon zoo weinig besef heeft, 
op bevredigende wijze voor tc lichten. 

Zeker zou het wenschelijk zijn , indien ook ten on
zent dc raadgevingen des heeren Dumortier gevolgd 
werden. Wel-is-waar heeft dc tentoonstelling van bouw
kundige ontwerpen, verleden jaar in de Militiezaal ge
houden, verscheidene zeer juiste verslagen in dagbladen 
tengevolge gehad , doch bij de bcoordeeling van nieuwe 
bouwwerken is de dagbladpers meestal geheel en al de 
kluts kwijt. 

Geen nieuw gebouw kan er in een onzer groote ste
den geopend worden, of de dagbladpers verklaart het 
voor een meesterstuk. A l wat de eigenaar maar ge
lieft op te geven , wordt met de meeste welwillend
heid opgenomen, al is het ook nog zoo dwaas. Zoo 
werd onlangs nog bij de opening van een linnenwinkel 
verklaard, dat deze in Louis-XVI-stijl was. Waar
schijnlijk zal de gelukkige bezitter van dit magazijn 
van het onderscheid, dat tusschen den stijl der ver
schillende Lodewijken bestaat, niets beseffen en maar op 
goed geluk af den gemaal van Marie Antoinette geko
zen hebben. Aan den winkel zelf is van den trant van 
geen enkel der Lodewijken iets te bespeuren. 

http://Ai-7.omikri.ijkk
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Vóór een vijftal jaren nam een onzer weekbladen 
eenige beschouwingen over hedendaagsche architectuur 
op, die van een onzer bevoegde critici afkomstig sche
nen , en met den pseudoniem Duplex onderteekend 
waren. Op onbevangen wijze werden daar tal van 
bouwwerken beoordeeld; zonder aanzien des persoons 
werd aan ieder bouwmeester de plaats gegeven , waarop 
hij als kunstenaar aanspraak had. Het schijnt echter, 
dat deze beschouwingen, hoe waar zij ook mochten 
zijn, te zeer van die der dagbladpers afweken; de cri
ticus toch bleef midden in zijn werk steken. 

Het is werkelijk bedroevend te zien, hoe weinig 
smaak voor goede architectuur ons publiek heeft. Dub
bel jammer is het, dat de pers in deze zulk een slechte 
voorlichting geeft. De raad van den heer Dumortier 
om een deskundige te raadplegen, alvorens een beoor
deeling van een bouwwerk te leveren, zou toch zoo ge
makkelijk op te volgen zijn. Werkelijk, er rusten op 
de pers nog hoogerc plichten , dan het maken van 
reclame! Moge zij eindelijk eens beseffen, dat ook de 
bouwkunst wel de eer eener ernstige en degelijke be
spreking waard is. X . 

B E R L I J N S C H E A R C H I T E C T U U R . 
Een der laatste nummers van het Zentreilblcitt für 

stiidtische Vtrwedtung bevatte onlangs eenige beschou
wingen over de hedendaagsche Berlijnsche architectuur, 
die zeker belangrijk genoeg zijn, om ze ook ter ken
nis van onze lezers te brengen. 

Hooren wij eerst hoe een Berlijnsch huis beschre
ven wordt. 

Een prachtige gevel strekt tot sieraad van de straat. 
Het sousterrain is in Saksische zandsteen opgetrokken , 
en kunstig bewerkte gesmeed-ijzeren tralies dienen tot 
afsluiting van de keldervensters. Boven het souster
rain ziet men vier verdiepingen, in roode baksteen ; 
vensters en deuren zijn door zandsteen omsloten; ook 
aan lijsten en balkons in dit materiaal ontbreekt het 
niet. Daar het geheel in den zoogenaamden oud-
Duitschen stijl gebouwd is, vindt men overal krullen 
en ornementen. 

Dit moet wel het huis van een zeer rijk man zijn, 
denkt men. Wat zal dat van binnen een pracht ver
toonen ! Best, men begeeft zich naar den ingang, een 
poort van 4 M . h o o g , in eikenhout gebeeldhouwd, en 
van een fijn geciseleerde deurklopper voorzien. Dat 
zal natuurlijk de inrijdeur voor de equipages zijn, denk 
i k , en zoek een andere deur. Daar die er echter niet 
is, schel ik aan om den portier te waarschuwen. Het 
slot springt open, doch niet zonder moeite slaag ik 
erin de zware deur open te draaien. Ik denk nu in 
de vestibule een gegalonneerden suisse te zullen vinden , 
maar ik bespeur niets, en door de tocht slaat de deur 
met een geweldig geraas achter mij dicht. 

Ik schaam mij geweldig, doch daar niemand komt, 
ga ik verder en beschouw de vestibule, die hoog ge
noeg is en door kruisgewelven wordt afgedekt. De 
wanden zijn met schreeuwend gekleurde marmersoorten 
(natuurlijk geïmiteerd) bedekt, de vloer bestaat uit 
cementtegels; een venster met gekleurd glas geeft licht. 

Op den achtergrond zie ik een witmarmeren trap 
met een leuning van groen fluweel, door bronzen 
balusters gedragen. Een bronzen vrouwefiguur staat 
op de eerste trede en draagt een sierlijke lantaren. 
Bontgeschilderde vensters dienen voor de dagverlichting. 

Ik klim de trap op en kom aan de deur van de 
eerste verdieping. Ik trek aan een fraaie bronzen schel
knop, de deur gaat open en een lakei in livrei treedt 
mij tegemoet. De deur wordt achter mij gesloten, en 
ik bevind mij in pikduister. De lakei neemt mijn over

jas aan, hoewel ik hem niet zien kan, zelfs zijn witte 
kousen niet. 

Het donker lokaal, waar ik mij bevind, draagt den 
weidschen naam van Vorzimmer. De groote zaal wordt 
geopend en ik treed binnen. Drie hooge vensters met 
spiegelruiten zien op de straat uit, en verlichten de 
pracht, hier tentoongesteld. Een zwaar tapijt dekt den 
vloer, het ameublement is van notenhout en, evenals 

j den marmeren schoorsteenmantel en het gestucadoorde 
plafond, met ornement overladen. Hier staat een X Y H d e -
ceuwsch tresoor, ginds hangt een modern schilderij; 
Belgische gobelins ziet men naast Japansche waaiers. 
Aan dit vertrek grenst een kabinet, dat als werkkamer 
schijnt te moeten dienen. Een groote schrijftafel, met 
koper beslagen, oud-Duitsche zetels, een erker met 
bloemen , ziedaar het ameublement Zware gaskronen 
dienen tot avondverlichting, maar daar zij een ondraag
lijke hitte geven, worden zij schier nimmer gebruikt. 

De eetkamer ligt aan de achterzijde van het huis 
aan een kleine binnenplaats, en heeft slechts één ven
ster met gekleurd glas. Van al de pracht, die zij be
vat, is overdag niets te zien, daar het natuurlijk zeer 
duister in het vertrek is. Verspreidt echter de ge
smeed-ijzeren kroon haar licht en hitte, dan ziet men 
het buffet en de stoelen, die zoo rijk mogelijk be
sneden zijn. De wanden prijken met imitaties van 
borden, kannen, schotels en bekers uit alle tijden 
die echter nooit gebruikt worden. 

Uit de eetkamer komt men door een deur in een 
smalle, halfduistere gang. Ik strompel voort cn kom 
dan door een deur in een klein , doch zeer hoog ver
trek , welks vensters op de binnenplaats uitzicht hebben. 
Daar deze slechts 13 schreden breed is , valt in dit 
vertrek, dat tot slaapkamer dient, nimmer een zonne
straal. De binnenplaats ziet er uit als een hooge 
schoorsteen. 

Verder ziet men de kinderkamer, die zoo klein is, 
dat er ternauwernood drie bedden kunnen staan. Het 
licht is er al even slecht als in het vorig vertrek. De 
keuken komt ook in de gang uit. Zij is vrij ruim en 
helder. Doch waar is het verblijf der dienstboden ? 
Men wijst mij een paar gangetjes; in het onderste 
woont de keukenmeid, in het bovenste de lakei. 

Ga ik een verdieping verder, dan vind ik dezelfde 
inrichting, doch met nog meer pracht. Op de tweede 
verdieping is de trap niet meer van marmer, maar van 
eikenhout; de pronkvertrekken zijn gebleven, de ka
mers aan de binnenplaatszijde nog kleiner en kaler. 

Hoe hooger men komt, hoe armoediger de vertrek
ken worden; 't gaat er juist mede als bij het be
stijgen van een hoogen berg. Welk een wanverhou
ding er bestaat tusschen de pronkvertrekken en de 
ruimten, voor de eigenlijke woning bestemd, springt 
op alle verdiepingen maar al te zeer in het oog. 

Ongelooflijk veel geld wordt aan de gevels en aan 
de paradevertrekken besteed, doch van comfort vindt 
men geen spoor; licht en lucht ontbreken zelfs in de 
rijkste woningen. 

De Berlijners hebben nog geen geld genoeg om zich 
een huis in te richten, geheel in overeenstemming met 
hun pronkkamers. Daarom behelpen zij zich in kleine 
slaapvertrekken, in kleine woonkamers, doch zij zor
gen , dat de gevel vooral een goed figuur maakt. 

In andere steden, waar meer geld gevonden wordt, 
zorgt men daarentegen meer voor het inwendige com
fort en maakt men de gevels eenvoudiger. De Ber
lijnsche millionnairs toonen zich ook in hunne bouw
werken parvenus. 

Men zie b.v. eens de paleizen in den Faubourg Saint-
Germain te Parijs, die dikwijls van buiten zoo eenvou
dig zijn, dat men ze onopgemerkt voorbijgaat. Hoe 
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behaaglijk en comfortabel zijn zij echter niet van bin
nen ! Men bespeurt hier aanstonds, dat men in het huis 
van een aanzienlijk persoon is. Men heeft niet zooveel 
ornement aan den gevel noodig om behaaglijk te 
wonen. In Holland leeft men op veel grooter voet 
dan bij ons, en dat wel in eenvoudige baksteenbouw
werken. Men hecht daar echter meer aan een gemak
kelijke inrichting van het geheele huis dan aan een 
rijken gevel, die slechts voor den voorbijganger waarde 
heeft. Bij ons is echter uiterlijk vertoon het wachtwoord. 

Verschillende oorzaken zijn er, die maken dat er 
te Berlijn niet beter gebouwd wordt: I" de slechte 
aanleg der nieuwe straten; 2" de slechte bouwveror
dening en 3" de gebrekkige toestand, waarin zich lan
gen tijd de middelen van verkeer bevonden. 

De nieuwe straten zijn in Berlijn steeds zoo aange
legd , dat de bouwterreinen een zeer groote diepte moeten 
krijgen. Daar de prijs zeer hoog is en de breedte der 
perceelen betrekkelijk gering wordt genomen, is men 
wel genoodzaakt het grootste gedeelte van den grond 
te bebouwen, wil men rente van zijn geld maken. Men 
bouwt dus twee lange vleugels aan de achterzijde met 
een zeer smalle binnenplaats daartusschen, zoodat vele 
vertrekken al hun licht en lucht van die binnenplaats 
ontvangen en de gangen en portalen van alle licht en 
lucht verstoken zijn. Deze wijze van bouwen noodzaakt 
ook tot het maken van een zoogenaamd Berliner Zimmer, 
een vertrek, dat juist in den rechten hoek, die de 
vleugel met het hoofdgebouw maakt, gelegen is, en al 
zijn licht en lucht van een raam in den hoek ontvangt. 
Dit vertrek, waar alle dienstboden doorheen moeten 
loopen, daar het de eenige verbinding tusschen voor-
en achterhuis vormt, kan slechts als eetkamer gebruikt 
worden. De smalle vertrekken in de vleugels zelve 
dienen als slaapvertrekken. 

Dat de bouwterreinen zoo hoog in prijs geworden 
zijn vindt zijn verklaring in de gebrekkige bouwveror
dening , die het maken van dergelijke ongezonde binnen
plaatsen toelaat. Hoe eer hoe liever moet hierin ver
andering komen. 

Wij hebben gemeend, dat deze mededeelingen om
trent Berlijnsche woonhuizen ook onzen lezers wel 
belang zullen inboezemen. 

W E D S T R I J D 
VAN 

N E D E R L A N D S C H E M E U B E L - , SPIEGEL- E N 
T A P I J T F A B R I K A N T E N . 

Door het Koninklijk Nederlandsch Handelsmuseum is een 
circulaire verzonden betreffende een tweeden wedstrijd van 
Nederlandsche meubel-, spiegel- en tapijtfabrikantcn. Deze 
circulaire is gericht aan de bij het Bestuur van het Museum 
bekende fabrikanten, en gaat vergezeld van de voorwaarden 
der mededinging. 

Art. 1 dezer voorwaarden luidt als volgt: 
Door de Directie van het Koninklijk Nederlandsch Handels

museum te Amsterdam worden, uitsluitend voor N e d e r l a n d 
s c h e fabrikanten, de volgende prijsvragen uitgeschreven. 

I. Een eere-diploma en een gouden medaille ter waarde 
van ƒ 5 0 , voor het best gekeurde S a l o n - a m e u b l e m e n t , be
staande uit minstens: 

een bonheur de jour (of ander dergelijk, als kast bruikbaar 
meubelstuk), een salontafel, een canapé-tafeltje (e'tagère, pe
nant-tafel, console of dergelijke), een canapé , twee fauteuils 
(causeuses of dergelijke) en zes stoelen, voor den détail-verkoop-
prijs van / 600, volgens artikel 5 der algemeene voorwaarden, 
verkrijgbaar. 

In dezen wedstrijd kan de Jury op verlangen nog beschikken 
over een zeker aantal diploma s eerste graad voor bijzonder 
verdienstelijke onderdeden van salon-ameublementen. 

II. Een eere-diploma en een gouden medaille ter waarde 
v an ƒ 5 0 , voor het best gekeurde H u i s k a m e r - (d. i . : eet-en 
woonkamer) a m e u b l e m e n t , bestaande uit minstens: een buf
fet (of als zoodanig bruikbaar meubel), een uittrektafel met 
minstens twee inlegbladen (de constructie ter keuze der inzen
ders), een dressoir of aanrechttafel (dientafel, stommeknecht, 
enz.), twee gemakkelijke stoelen (fauteuils, voltaires, enz.) en 

zes gewone stoelen, voor den detail-verkoopprijs van f 350, 
volgens artikel 5 der algemeene voorwaarden, verkrijgbaar. 

In dezen wedstrijd kan de Jury op verlangen nog beschikken 
over een zeker aantal diploma's eerste <jraad voor bijzonder 
verdienstelijke onderdeden van huiskamer-ameublementen. 

III Een eere-diploma en een gouden medaille ter waarde 
van ƒ 5 0 , voor het best gekeurde T w e e p e r s o o n s s l aap 
k a m e r - a m e u b l e m e n t , bestaande uit minstens: een twee
persoons ledikant, een groote waschtafcl, een kast linnen-of 
hangkast), een nachttafeltje, een tafel en vier stoelen, voor den 
détail-verkoopprijs van ƒ 3 5 0 , volgens artikel 5 der algemeene 
voorwaarden, verkrijgbaar 

Het staat den deelnemers vrij deze slaapkamers door inzen
ding van een lit-jumeau, een tweede nachtkastje, een bidet, 
een losse spiegel, spiegels op de waschtafcl en in de kastdeu
ren tot op /450 tc completeeren. 

Daarenboven kan de Jury nog beschikken voor een bijzon
der verdienstelijk slaapkamer-ameublement in mahoniehout, zoo 
dit niet reeds in dezen wedstrijd bekroond is , over een diploma 
en een zilveren medaille (geslagen op den stempel der gouden 
medaille); alsmede op haar verlangen over een zeker aantal 
diploma's eerste graad, voor bijzonder verdienstelijke onder
deden van tweepersoons slaapkamer-ameublementen. 

IV. Een diploma en een zilveren medaille (geslagen op den 
stempel der gouden medaille) voor de best gekeurde H e e r e n 
s c h r i j f t a f e l (cilinder-bureau, bureau-minister, of dergelijke), 
den détailverkoopprijs van /150 niet tcbovengaande. 

V. Een diploma en een zilveren medaille f geslagen op den 
stempel der gouden medaille) voor de best gekeurde Dames
s c h r i j f t a f e l (cilinder bureau enz. enz.), den détail-verkoop
prijs van f 100 niet tebovengaande. 

VI . Een eere-diploma en een gouden medaille ter waarde 
van f 50.— voorden best gekeurden S a l o n sp i ege l , den dé
tail-verkoopprijs van / 150 niet tebovengaande. 

VII. Een diploma en een zilveren medaille (geslagen op 
den stempel der gouden medaille) voor den best gekeurden 
H u i s k a m e r s p i e g e l , den détail verkoopprijs van ƒ 7 5 niet 
tebovengaande. 

VIII. Een eere-diploma en een gouden medaille ter waarde 
van f 50, of ƒ 50 in geld, voor de best gekeurde T a p i j t -
s t o f met lossen rand, zoodanig gecombineerd, dat men, met 
behulp van de tapijtstof als fond en den daaraan genaaiden 
rand, in kamers van verschillende grootten en afmetingen, 
een smaakvol tapijt met rand kan doen leggen. 

Voor dezen wedstrijd moet mitsdien ingezonden worden een 
volledig kleed, bestaande uit een tapijtstof, in banen ver
krijgbaar, ingesloten in een daarbij passenden rand, die even
eens in banen verkrijgbaar is, welke rand weder omlijst wordt 
met tapijtstof als die van het fond en waarin de noodige in
snijdingen (bij het leggen) voor schoorsteenen , ramen, deuren 
enz. gemaakt kunnen worden. De bijzondere aandacht der 
mededingers wordt gevestigd op de juiste keuze van het pa
troon voor den rand, opdat dit geschikt zij om daarmede op 
de hoeken eene goede aansluiting te verkrijgen. 

Tevens worden monsters van stof en rand ingewacht. 
Voor de op één na best gekeurd; inzending voor deze prijs

vraag wordt bovendien een diploma en / 25 in geld beschik
baar gesteld. 

Aan de overige artikelen der voorwaarden ontleenen wij 
het volgende: 

De mededingende inzendingen moeten in Nederland door 
Nederlandsche fabrikanten vervaardigd zijn, en de nabestel
lingen daarop, door denzelfden Nederlandschen fabrikant, 
eveneens in Nederland gemaakt worden. 

In de prijzen der ameublementen mogen geen busten, vazen 
bouquetten, enz., geen gordijnen, tapijten enz., geen matras
sen, dekens, kamerstoelen enz., begrepen zijn, en behalve de 
</t'/(i/7-prijs voor het publiek, moet ook de engros-\x\)% voor tus-
schenhandelaren of bestellers van meerdere exemplaren tegelijk 
opgegeven worden. Deza prijs wordt alleen aan de Jury en 
6'w^raf-koopers medegedeeld, doch voor concurrenten en pu
bliek geheim gehouden. Behalve deze prijsopgaven moet ook 
bericht worden in hoeveel tijd bestellingen kunnen worden 
uitgevoerd en welke hoeveelheid gedurende een jaar tijd kan 
geleverd worden. 

De datum van inzending zal weder op een der laatste dagen 
van Februari of een der eerste dagen van Maart 1887 zijn. 
De inzendingen moeten minstens 4 en hoogstens 8 weken 
voor de tentoonstelling worden afgestaan. 

Ieder deelnemer deponeert bij de inzending 2", pCt. over 
den opgegeven detail-prijs in de kas van het Museum, welke 
gelden, bij »<W-verkoop, ten bate van de Vennootschap ver
vallen, doch bij verkoop van het bedrag der commissie wor
den afgetrokken. Hij verbindt zich verder over alle verkoopen 
op de tentoonstelling, over alle bestellingen op tentoongestelde 
goederen, daar zoowel als bij hem gedaan, en over nabestel

lingen, gedurende een jaar door bemiddeling van het Handels
museum aan hem overgebracht, 5 pCt. commissieloon van de 
detail-prijzen aan de Vennootschap uitkeeren, terwijl voor be
stellingen engros het commissieloon met iederen deelnemer, vóór 
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het begin der tentoonstelling, afzonderlijk bij onderlinge inschrij
ving wordt geregeld. 

leder deelnemer ontvangt een doorloopende toegangskaart, 
alsmede een werkmanskaart (van 7—9 uren 's morgens cnvan 
5—6 uren 's avonds geldig). 

Het nemen van maten, het nateckenen, photographecren 
enz. geschiedt slechts met goedkeuring van de Directie. Hij 
overtreding van deze bepaling wordt men verwijderd. 

Wie vóór de inschrijving inlichtingen vraagt, vindt dc Di
rectie daartoe steeds bereid. Hij niet-inzending van de in het 
inschrijvingsbiljet genoemde voorwerpen , moet de inschrijver 
2'/j pCt. in de kas van het Ilandclsmuscum storten. 

De Jury van 3 leden wordt door de deelnemers gekozen. Zij 
kan zich nog twee leden assumeeren, en, zoo noodig, een of 
twee deskundigen aanstellen om haar van advies te dienen. Zij 
zal hoofdzakelijk in aanmerking nemen: 

Voor de eerste vijf prijsvragen: i " . de intrinsieke waarde der 
voorwerpen in verhouding tot de opgegeven prijzen, de ge 
bruiktc houtsoort en de deugdelijkheid van bewerking ; 2°. de 
goede en schoone vormen der afzonderlijke meubelstukken, 
hunne practische bruikbaarheid en juiste verhouding tot el
kander. 

Voor dc spiegels: i°. de schoone teekening en correcte uit
voering; 2". het voor de lijst gebruikte materiaal, de prijs, de 
helderheid van den spiegel, de verzilvering enz. Daar in Ne
derland geen spiegelglas gefabriceerd wordt, zal dit van buiten-
landsch fabrikaat mogen zijn en wordt prijs van de lijst gevraagd 
met cn zonder spiegel. 

Voor de tapijtstof en teekening: i " . de kleuren en het smaak
volle van het geheel: 2". de gebruikte grond-cn kleurstoffen en 
hare verwerking, in verhouding tot den gevraagden prijs. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 
Bunzel's Nederlandsch schrijfboek voor rond-

schrift, met voorbeelden in methodische volg
orde , voor het gebruik op school en voor 
eigen onderricht. 

De heer II. Bunzei te Praag, die hiertelande door 
zijne schrijfmethode gunstig bekend is, heeft bij den 
heer B. Blankenberg, firma Couvée & C" . , te Leiden, 
2 schrijfboeken voor rondschrift uitgegeven. Wanneer 
men ziet hoe dikwijls plans of teekeningen met rond
schrift „versierd" zijn, zal men moeten toestemmen, 
dat eene goede en gemakkelijke methode eene wezen
lijke behoefte is. De boekjes zijn zoowel voor zelf
onderricht als voor het gebruik op school zeer doelmatig. 
Bij eenige oefening zullen de letters als van zelf uit 
de pen vloeien, zij ontwikkelen zich door eenvoudige, 
gemakkelijke pennestreken zoodanig, dat de volgende 
letter uit de voorafgaande ontstaat. De voorbeelden 
in de schrijfboekjes zijn niet door den lithograaf ver
vaardigd of door middel van houtsneden gereprodu
ceerd , maar oorspronkelijk door Bunzei zelf geschreven ; 
dit is een waarborg, dat de verschillende vormen ook 
door anderen kunnen nageschreven worden. 

Het net, waarin bij de oefeningen de letters ge
schreven moeten worden, is van nieuwe vinding. Bij 
andere methoden voor rondschrift is het net steeds 
in kwadraten verdeeld, terwijl de heer Bunzcl den 
rechthoek tot grondslag genomen heeft. Daardoor 
wordt dc houding van de pen vergemakkelijkt. Schrift, 
druk en papier laten niets tc wenschen over en de 
goedkoope prijs van 30 cent per boekje mag doen 
verwachten, dat iedereen, die zich in het schrijven 
van fraaie ronde letters wil oefenen, zich de werkjes 
zal aanschaffen. Wij durven Bunzel's rondschrift-methode 
aan de architecten, bouwkundigen en teekenaars met 
gerustheid aanbevelen, terwijl ook op de ambachts
scholen het gebruik ervan niet zou schaden. 

Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskun
dig Genootschap, gevestigd tc Amsterdan, 
onder redactie van Prof. C. M . Kan en J . Ai. 
C. A . Timmerman, met medewerking van 
Dr . H . C. Rogge. 

Door het Bestuur van het Nederlandsch Aardrijks
kundig Genootschap zijn in overleg met den uitgever 

C. L . Brinkman te Amsterdam maatregelen genomen 
om het tijdschrift meer algemeen te verspreiden, en 
zoodoende het doel van het Genootschap te bevorderen. 

Daartoe is de prijs van het tijdschrift verminderd en 
o p / 1 1 . 9 0 gebracht per jaargang, die in maandelijksche 
afleveringen van 6 a 8 vel het licht ziet. Aan den 
gehcelen jaargang, die ongeveer 100 vel druks beslaat, 
worden verscheidene illustration en kaarten toegevoegd. 

Deze verminderde prijs geldt voor den derden jaar
gang , waarvan de twee eerste afleveringen dezer dagen 
verschenen zijn; de vroeger verschenen deelen zullen 
voor de inteekenaren , en zoolang de voorraad strekt, 
voor denzelfden verminderden prijs verkrijgbaar zijn. 

Wij wenschen den uitgever een ruim debiet toe; 
daardoor toch zullen de werkzaamheden en verrichtin
gen van het Aardrijkskundig Genootschap in ruimeren 
kring gewaardeerd en zal de belangstelling in aard
rijkskunde opgewekt worden. Zoowel de belangwek
kende inhoud van het tijdschrift als het kleed, waarin 
het gestoken is, maken aanspraak op de sympathie 
van het publiek. 

Sprookjes van Anna Lindau , door Gerard 
KeUer. 

Een keurig boekwerk met tal van illustration, voor 
eene geheel andere rubriek lezers en lezeressen bestemd, 
is onder bovenstaanden titel door meergenoemden heer 
Brinkman uitgegeven. Wij bevelen het bij alle kin
dervrienden aan. 

H O U W K U N S T E N V K I E N D S C H A 1'. 
Vergadering van 18 November 18S6. 

Na het afdoen van eenige huishoudelijke werkzaamheden, 
worden de programma's van twee. voor de leden uitgeschreven 
prijsvragen gelezen en een nieuw lid aangenomen. 

De vragen, in de vorige vergadering ingezonden, werden 
daarna aan dc orde gesteld. 

Dc eerste vaaag luidt: »Na den brand van het Kurhaus is 
meermalen als eene der oorzaken van de spoedige en totale 
verwoesting genoemd het gebruik van Engelsche muren voor 
afscheiding en boven de groote benedenruimte. Mocht dit 
werkelijk zoo zijn, dan wordt gevraagd of er niet eene goed
koope constructie is te maken, die toelaat, deze afscheidingen 
van steen, c. q. drijfsteen, te vervaardigen?" 

De heer W. C. van Goor leidt de bespreking in. Hij meent, 
dat het doel op twee wijzen zou te bereiken zijn, namelijk 
door den scheidsmuur te doen rusten: t °op en tusschen de ope
ningen van een gewone, van balkijzer gemaakte hangkap-
constructie, en 2" op een, boven een ijzeren balk geslagen en 
aangevulden cementboog. 

Van eerstgenoemde constructie had inleider, ter verduide
lijking van zijn denkbeeld, eene schets vervaardigd, in welke 
vier verschillende toestanden zijn voorgesteld: 1" met geheel 
doorgaanden muur van eene verdieping hoog boven de beneden
ruimte; 20 hetzelfde voor eene hoogte van twee verdiepingen; 
3° de muur, met uitsparing eener gang van 2 M . breedte in 
het midden, hoog eene verdieping en 40 hetzelfde voor twee 
verdiepingen boven de benedenruimte. Hij allen is aangenomen 
eene vrijdragende lengte van den balk, eene muurdikte van 
o. 11 M. en vrije hoogte der verdiepingen van 3 M . 

Na het verband der deelen onderling te hebben beschre
ven, wijst de inleider erop, dat ter plaatse waar zulk een 
scheiding gemaakt moet worden, de draagmuren verzwaring 
behoeven, omdat het geheele gewicht van den scheidsmuur 
geheel daarop wordt overgebracht; een hardsteenen draagblok 
van voldoende afmetingen, waarop de constructie rust, moet 
ingemetseld worden, daar het anders te vreezen is, dat het on
derliggende metselwerk zou verbrijzeld worden. 

Hij de berekening van de afmetingen, die de verschillende 
deelen moeten hebben, is de inleider van het denkbeeld uitge
gaan , dat ieder deel ervan het bovenliggend deel van den muur 
moet kunnen dragen zonder door te buigen, opdat de onder
liggende deelen niet door de bovenliggende gedrukt worden. 

Met al deze gegevens en ruim voldoende zekerheid zal het 
gewicht der constructie voor het eerste der bovengenoemde 
gevallen Indragen 938 K .G. , voor het tweede geval 1276 K.G. , 
voor het derde 960 K . G . en voor het vierde 1086 K . G . 

Inleider acht het zeer noodig, dat de ijzeren ligger en de 
aangrenzende houten vloerbinten goed tegen brand verzekerd 
worden, opdat bij het ontstaan daarvan, het ijzer niet aange
tast worde. Voor de in den scheidsmuur liggende deelen 
der constructie acht hij dezen voorzorgsmaatregel minder drin-
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gend noodig. Hij doet ook uitkomen, dat bij toepassing van 
een minder dikken of van lichter materiaal gemaakten muur, 
de constructie naar evenredigheid minder zwaar behoeft te zijn. 

Een segmentboog boven een ijzeren balk, die trouwens slechts 
bij geheel dichte scheidsmuren is toe te passen , acht de in
leider wel goedkooper, doch bij eenigszins groote beneden
ruimte niet aanbevelenswaardig. Bij den gewonen huishouw zou 
er misschien gebruikgemaakt van kunnen worden. 

Bij de verdere bespreking van het onderwerp, wordt de 
vrees uitgedrukt, dat dc scheidsmuur langs de hellende deelen 
der constructie zal afschuiven en daardoor de zijmuren zijde
lings zal drukken, waarom wordt voorgesteld een gedeelte met 
horizontaal vlak op het hellende deel aan te brengen. De 
inleider zegt hierover ook gedacht te hebben, maar hij gelooft, 
dat daarvoor niet veel vrees behoeft te bestaan, omdat i°. 
door de verzwaring, die de draagmuur behoeft, buiten het 
driehoekig gedeelte van den scheidsmuur een horizontaal vlak 
wordt gevormd, waarop het in zijn geheel trapeziumvormig 
gedeelte van den muur rust, en 2". de bovenliggende vloerbinten 
verankerd worden. W i l men elke vrees daarvoor ontgaan, 
dan verandere men het hellend vlak in een trapvormig. 

Ook wordt aangegeven het toepassen van een kokerbalk en 
het in het midden ophangen van den voorgestelden ijzeren 
balk aan de einden van de bovenliggende vloerbinten. Het 
eerste zal, meent de inleider, kostbaarder zijn, terwijl ook aan 
de levende krachten, die er op zullen werken, gedacht moet 
worden. 

Met het oog op het voorkomen van brandgevaar, wordt 
door den heer Huink het asbest aanbevolen, waarvan hij 
eenige monsters ter bezichtiging geeft. 

»\Vat is het beste middel om roetvlekken uit muren te krij
gen zonder de roetsteenen uit te hakken"? 

De heer Pelt brengt zes roetsteenen ter tafel, die hij naar 
evenveel gegeven recepten heeft behandeld, namelijk met 
silicaat; ossenbloed met turfasch; teer en zand; melk en pot
lood ; en witte verf. alle met onvoldoende uitkomst. Eene be
handeling met een mengsel van 2 gcwicbtsdeelen pek. 3 harst, 
1 gekookte lijnolie en 5 terpentijn, met grof zand bestrooid, 
gaf betere uitkomst. Na twee dagen werd deze proef bestreken 
met een specie van 2 deelen kalk en 1 deel zand, welke niet 
door het roet is aangetast geworden. 

Als andere middelen worden genoemd: het gebruik van 
metaalbladen en de bestrijking met een mengsel van kalk en 
suiker, dat een zeer groote hardheid verkrijgt. Bestrijking 
met vloeibaar asphalt wordt niet aanbevolen. Van een over-
pleisterde glasbedekking worden goede resultaten medegedeeld. 
Een lid zegt een meer dan 100 jaren ouden roetmuur te hebben 
aangetroffen, die geheel met ankernagels was bespijkerd, wel
ker koppen iets buiten den muur uitstaken. Hierover was een 
naar binnen inwaterende leibedekking aangebracht en daarover 
eene bepleistering. Het geheel bevond zich nog in zeer goeden 
toestand. 

nWat verdient de voorkeur bij het maken van deuren: het 
opsluiten met wiggen of nagels"? 

Het opsluiten met wiggen wordt goed geoordeeld, wanneer 
het hout, zooals bij Zweedsche deuren geschiedt, kunstmatig 
is gedroogd. Wordt het hout slechts gewoon droog verwerkt, 
dan is die wijze van opsluiting onvoldoende. Dit gevoelen wordt 
door vele leden gedeeld. Een lid zegt aan een zeker werk eene 
partij van 300 Zweedsche deuren te hebben gebruikt, van welke 
slechts drie, na verloop van tijd, eenige voorziening behoefden. 
Er wordt ook op gewezen, dat de machinaal gemaakte deuren 
zuiverder in elkander sluiten, dan de door handenarbeid ver
vaardigde. 

De bespreking der vraag: «Bevredigt ons de tegenwoordige 
wijze van bouwen hierterstede"? wordt door den heer C. M. 
Droogleever Fortuijn uitvoerig ingeleid. Aangezien de tijd reeds 
te ver verstreken was, stelde de Voorzitter voor, met het oog 
op het belangrijke onderwerp, de discussie te verdagen, waartoe 
wordt besloten. 

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

A F D E E L I N G A R N H E M . 

Vergadering van 17 November 1886. 
Na opening der vergadering deelde de Voorzitter 

mede, dat bij het Bestuur waren ingekomen: I". het 
rapport der Commissie, benoemd door de Maatschappij 
ter beantwoording der vraag: Welke eischen dient 
men te stellen aan eene goede regeling van vak-on
derwijs voor handwerkslieden in de bouwambachten en 
2°. eene brochure betreffende een nieuw versierings
materiaal, genaamd : „Pierre-Ornée", ter vervanging van 
het gewone sgraffito, dat in alle vormen en kleuren 
kan worden toegepast, en vervaardigd wordt door J . 
H . de Vries te Groningen. 

Op de vraag van het Bestuur der Maatschappij om 
inlichtingen te verschaffen aangaande den kinderarbeid 
in fabrieken, enz., werd besloten te antwoorden, dat 
dit minder op den weg der Afdeeling ligt, en dat er 
onder de leden weinigen gevonden worden, die daar
mede op de hoogte zijn. 

Wenscht het Hoofdbestuur de namen van een drie
tal personen, die bevoegd zijn bij de enquête gehoord 
te worden, dan worden de heeren G. T. Coers alhier, 
Van Wijk , steenfabrikant te Renkum en Van Heuke-
lom, steenfabrikant te Nijmegen als zoodanig aanbe
volen. 

Daarna werd besloten een geschreven catalogus bij 
de bibliotheek te voegen, in afwachting of het meerdere 
gebruik der bibliotheek het drukken van een uitvoeri
ger catalogus noodzakelijk maakt. De Penningmees
ter , onder wiens berusting de bibliotheek is, stelt zich 
des Maandags , Dinsdags en Vrijdags beschikbaar voor 
hen , die daarvan inzage wenschen te nemen. 

De heer Scheltema werd gelukgewenscht met de 
behaalde akte voor middelbaar onderwijs (teekenen) en 
de heer J. A . Wijn , te Apeldoorn, uitte denwensch, 
lid van de Afdeeling te worden. 

Vervolgens toonde de heer Berghuis eene ijzercon
structie voor parallelbeweging van smalle schuifdeuren 
of blinden enz. en twee soorten klem- of bankhaken, 
waarvan de eene door eene schroef, en de andere 
door eenen hefboom de noodige drukking teweeg
brengt, waardoor het hinderlijk slaan voorkomen wordt. 

Daarna gaf de heer Persijn eene kunstbeschouwing, 
bestaande uit eenige photographieën van Brussel en 
Antwerpen, benevens teekeningen en aquarellen, waar
voor hem door den Voorzitter uit naam der Leden 
werd dankgezegd. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
Onder de Engelsche bouwmeesters heerscht eene leven

dige beweging, die zich ten doel stelt een besluit van het 
Parlement uit te lokken, waarbij wettelijke eischen worden 
vastgesteld, waaraan zij moeten voldoen, die den titel van 
bouwmeester willen voeren. De bouwkundigen willen een ge
sloten bond stichten, die zoowel voor hen van beschermend 
nut, als voor het publiek een waarborg moet zijn. Sedert 
geruimen tijd had het lidmaatschap van 't Institute of British 

architects als groote onderscheiding van jeugdige bouwmees
ters gegolden, aangezien het alleen na een geslaagd examen 
en doorloopen practijk verkregen kon worden. Daarnaast 
hebben zich evenwel andere vereenigingen krachtig ontwik
keld. De samenwerking tot het bereiken eener overeenkom
stige bescherming, als geneesheeren en rechtsgeleerden enz. 
genieten, gaat niet voortdurend op zeer vriendschappelijke wijze 

Het zou zeker voor de Nederlandsche bouwmeesters te wen
schen zijn. dat ook zij door vriendschappelijke samenwerking 
een zuivering van hunne gelederen konden bewerkstelligen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
' S - G R A V E N H A G K . Door het Hoofdbestuur der Vereeniging ter 

bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijvcrheid in Nederland 
is aan den Minister van Waterstaat het navolgend schrijven 
gericht: , , . _ 

»Het Hoofdbestuurder Vereeniging tot bevordering van Fa
brieks- en Handwerksnijvcrheid in Nederland heeft de eer 
het volgende aan uwe aandacht te onderwerpen. 

»Uwe Excellentie heeft ten opzichte var. de deelneming van 
Nederland aan buitenlandsche wereldtentoonstellingen ter ge
legenheid van de Antwcrpsche tentoonstelling eenen anderen 
weg ingeslagen, dan totnogtoe werd bewandeld. Het Hoofd
bestuur onthoudt zich van eenige opmerking ten aanzien der 
waardeering van den door Uwe Excellentie daarmede gedanen 
stap, doch het meent alleen het ernstige verzoek tot Uwe 
Excellentie te mogen richten, dat de nijverheid en hare ver
tegenwoordigers recht tijdig door Uwe Excellentie mogen in 
kennis gesteld worden met de wijze, waarop door Zijner Ma-
jesteits Regeering ten opzichte van de Parijsche tentoonstelling 
zal worden gehandeld. Meermalen geschiedde de instelling 
eener Rijkscommissie bij zulke gelegenheden te elfder uur, 
en bleven belanghebbenden tot enkele maanden voor de 
opening eener wereldtentoonstelling, geheel in het onzekere, 
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of zij op den steun der Regeering of ofticiêele vertegenwoor
diging mochten rekenen. Deze onzekerheid zal ditmaal des te 
grooter zijn door de afwijking van de vroeger gevolgde ge
woonte, ter gelegenheid der tentoonstelling te Antwerpen, 
toen door Uwe Excellentie een Commissaris-Generaal met 
enkele heeren als medewerkers werd benoemd. Reeds werd in 
het nummer van 9 October 1886 van het Nederlandsch Tuin
bouwblad de aandacht op de bestaande onzekerheid gevestigd, 
en nu uit de nijverheid een Comité is gevormd voor de be
hartiging van tentoonstellingen, onder Voorzitterschap van ons 
medelid den heer Jacob Duyvis te Utrecht, zal de onzekerheid 
wellicht nog toenemen. 

»Het Hoofdbestuur hoopt daarom, dat het Uwe Excellentie 
moge behagen de Nederlandsche nijverheid zoo spoedig mo
gelijk in te lichten omtrent de voornemens der Regeering 
ten opzichte der te wachten Parijsche Wereldtentoonstelling". 

— De Staatscourant vermeldt, dat door den heer Jhr. Mr. 
W. A. C. de Jonge, lid van den Raad van State, aan het Rijk, 
ter plaatsing in het Rijksmuseum te Amsterdam, ten geschenke 
zijn gegeven eenige grafzerken, een kapittel, benevens een 
grafmonument, afnomstig van de oude abdij Bern bij Heusden, 
welke voorwerpen zich bevonden in den boomgaard van de 
hofstede Het Klooster, gemeente Herpt en Bern. 

Het grafmonument is dat van Arnoldus Miles (d. i . ridder 
Arnold) en bestaat uit een voetstuk met nissen versierd, waarop 
een ridder in volle wapenrusting ligt, het hoofd met een bal
dakijn gedekt. Dit monument dagteekent uit het begin der 
X I V ' eeuw. 

AMSTERDAM . In de avondzitting van Donderdag j l . , door 
den Gemeenteraad gehouden, werd de heer J. Coninck Wes
tenberg met 25 van de 27 uitgebrachte stemmen tot Wethou
der van Publieke Werken benoemd. De heer Westenberg 
bracht den leden dank voor dit bewijs van vertrouwen en deelde 
daarbij mede, dat de redenen, die hem zes maanden geleden 
weerhouden hebben de benoeming aan te nemen, nog altijd 
bestaan. De welwillendheid, èn van den Voorzitter èn van 
de leden van den Raad in ruime mate ondervonden, noopten 
hem echter zich tot het voorjaar van 1887 beschikbaar te stellen. 

— De gasthuisquaestie is eindelijk opgelost en na langdurige 
discussién werd de voordracht van Burgemeester en Wethou
ders onveranderd aangenomen. Daardoor is besloten: 

tot den bouw van een nieuw Buitengasthuis, bestemd voor 
392 lijders aan niet-besmettelijke ziekten, dat is ongeveer 100 
meer dan het grootste getal, totnutoe in het Buitengasthuis 
verpleegd. Voor de besmettelijke zieken zullen barakken, vol
doende in getal en inrichting, aanwezig zijn; en 

tot verbouwing van het Binnengasthuis, waardoor eene in
richting zal worden verkregen voor een maximum van 524 zie
ken ; terwijl voor het onderwijs door daaraan verbonden college
zalen en laboratoria op afdoende wijze zal worden voorzien. 

De kosten van een en ander zijn geraamd op ongeveer 
/1,800,000. 

A M S T E R D A M . In verband met de bevordering van den inge
nieur Blom tot Hoofdingenieur van den Waterstaat in de pro
vinciën Friesland en Groningen, worden met 1 Januari a. s. 
overgeplaatst: de ingenieur C. de Bruijn, uit het 4e rivier-ar
rondissement te Dordrecht, naar Amsterdam, en de ingenieur 
Hoogenboom uit Hoorn, naar Dordrecht. 

L E I D E N . Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en 
Wethouders, heeft de Raad besloten het Gobelin-behangsel in 
de vergaderkamer van het College van Dagclijksch Bestuur 
voor de som van / 4 0 0 te doen herstellen door de dames Knol 
en Van der Kaay, oud leerlingen der Rijksschool voor kunst

nijverheid, die te Amsterdam een atelier voor kunstnaaldwerk 
hebben opgericht. 

V E I . P . De Heer A. van Cuijlenburgh Jr., oud-gemeente-ar
chitect te Arnhem, die zich vóór korten tijd al nier metter
woon vestigde, is na een langdurig ziekbed Zaterdag j .L ont
slapen. De overledene, die den ouderdom van 55 jaren be
reikte, werd in 1858 tot adjunct-architect der gemeentewerken 
te Arnhem en in 1866 tot architect benoemd, uit welke 
betrekking hem met ingang van den eersten Januari van dit 
jaar op zijn verzoek eervol ontslag werd verleend. 

De neer Van Cuijlenburgh ondervond in ruime mate de on
aangenaamheden, aan de betrekking van gemeente-architect 
verbonden; dc ziekte, waaraan hij bezweken is, ondermijnde 
reeds zijn gestel, toen hem het verlangde ontslag verleend 
werd, zoodat hij de welverdiende rust niet naar waarde heeft 
kunnen genieten. 

MAASTRICHT . Bij den Gemeenteraad is het plan tot uit
breiding en verbouwing van het gesticht Calvarienberg in 
onderzoek. Het voornemen bestaat om deze inrichting en 
vooral het ziekenhuis naar de eischen van den tijd in te 
richten, waarmede eene uitgave van ruim S'/s . t o n g ° u d s 
gemoeid is. Het gesticht is verdeeld in drie afdeelingen, één 
voor zieken, één voor oude gebrekkige lieden en één voor 
behoeftige krankzinnigen, in welke drie afdeelingen jaarlijks 
gemiddeld 750 personen worden verpleegd. 

— Onze stad heeft een gevoelig verlies geleden door het 
overlijden van den civiel-ingenieur A . E. C. Plemp, oud-leeraar 
der hoogere burgerschool alhier. De overledene had den 
ouderdom van bijna 58 jaren bereikt en maakte zich verdien
stelijk in tal van vereenigingen , die bevordering van het volks
onderwijs en de openbare gezondheid ten doel hebben. 

— De Commissie ter beoordeeling der in 1884 door de Ne
derlandsche Vereeniging voor loeaalspooorwcgen edtramwagens 
uitgeschreven prijsvraag voor het beste middel om de groote 
inspanning der paarden, bij het in beweging stellen van tram
wagens, te verminderen, heeft thans haar verslag uitgebracht 
over de drie toestellen, die voor nader onderzoek in aanmer
king kwamen. De Jury, samengesteld uit de heeren Middel-
berg, C. M . Verloop en J. J. Beynes had in haar eerste rapport 
5 mededingers voor het nader onderzoek aanbevolen. Twee 
dezer trokken zich terug, zoodat drie toestellen van de heeren 
H . Warneffe, te Luik , E. W. Reudler, te Haarlem, en A. 
Schrader, te Telgte bij Munster, nader zijn onderzocht; het 
toestel van laatstgenoemde werd het beste gekeurd, onder 
vermelding, dat het nu nog niet voor toepassing geschikt kan 
geacht worden; het mag een verdienstelijk ontwerp en eene 
proeve tot oplossing van het vraagstuk genoemd worden. Het 
Bestuur der Vereeniging heeft den heer Schrader dan ook den 
prijs van / 3 0 0 toegekend en hem verzocht, eene beschrijving 
met teekening ervan aan De Locomotief, het weekblad der 
Vereeniging, af te staan. 

D E V E N T E R . De Raad beschikte afwijzend op de verzoeken 
tot het maken eener waterleiding; zoo noodig zal die leiding 
door de Gemeente worden aangelegd en geëxploiteerd, 

VENI.OO . De ingenieur Scheven te Bochum is door het Ge
meentebestuur over den aanleg eener drinkwaterleiding geraad
pleegd; plan en begrooting, ten bedrage van ƒ 9 0 , 0 0 0 , zijn i n 
gediend en met de grondboringen is een begin gemaakt. 

ROZENDAAI.. De werken aan de waterleiding vorderen goed; 
de gebouwen voor de stoomketels en werktuigen, zoo ook dc 
woningen voor de beambten, zijn opgetrokken en aan den wa
tertoren wordt met kracht gewerkt. 

R O T T E R D A M . De som van / 200,000, 
alsnog gevorderd voor de voltooiing van 
den nieuwen schouwburg, is door acht 
particulieren bijeengebracht en tegen be
taling van 3 procent rente ter beschikking 
van het Bestuur gesteld. 

LEEUWARDEN . Door den Gemeenteraad 
is met elf tegen zeven stemmen de prijs 
van het gas met 1 cent per stère vermin
derd, en op 7 cent gebracht. Burgemeester 
en Wethouders hadden afwijzend geadvi
seerd op de verzoeken, daaromtrent inge
komen. 

— In de Leeuwarder Courant is eene 
oproeping geplaatst voor de betrekking 
van gemeentearchitect in Tietjerkstera-
deel op eene jaarwedde van f 700. Er 
worden echter uitsluitend sollicitanten, 
binnen de Gemeente woonachtig, opgeroe
pen en de benoeming zal voorloopig voor 
den tijd van twee jaren geschieden. 

B E N O E M I N G E N . 
Bij beschikking van den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid is, met 
ingang van 1 Januari a. s.: 

b e v o r d e r d : tot opzichter i"° klasse 
C. Spoor Az., thans opzichter 2 d ' klasse; 

tot opzichter 2J' klasse H . Boeree, thans 
opzichter 3 d' klasse; 

tot opzichter 3d' klasse A. Van Bloois, 
thans opzichter 4d" klasse; 

b e n o e m d ; tot opzichter 4d' klasse J. 
Venema, te Enumatil, en P. R. K o k , 
thans tijdelijk bureelambtenaar bij den 
Rijkswaterstaat te Nijmegen. 

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

KROONLEOER- en DRIJFRIEMEN-FABRIEK. 
GEBRs. NAEFF, Lochem. 

Agenten gevraagd tegen hooge provisie. 
Wederverkoopers tegen uiterste prijsnoteering. 

Aanbesteding. 
Het R. C. KERKBESTUUR S'. JORIS te 

SPIERDIJK, Provincie Noord Holland, Bis
dom Haarlem \ bjj de stations Acenhornen Hoorn) 
is voornemens op Donderdag 9 December a. s. 
des namiddags ten 1 ure in de herberg van 
J. DE HAAN aldaar, aan te besteden: 

Het sloopen van het Priesterkoor 
en het bouwen van een gedeelte 
nieuwe Kerk enz. aldaar. 

De bestekken a / l . — bij den Boekhande
laar J. S. DE HAAS, 
Amsterdam. 

Bestekken en teekeningen liggen van af 
23 November a. s., ter inzage in het lokaal 
van aanbesteding te Spierdijk en in 't lokaal 
d' Geelvink, Singel 530, te Amsterdam. 

Aanwjjzing en inlichtingen dagelijks van 
9—5 ure bjj den Bouwmeester A. C. BLEUS 
te Amsterdam en bjj den Opzichter D. SU
THERLAND op het bouwterrein te Spierdij'. 

bn dc 
Pale: isstraat 14 te 
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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 29 November 
1886, des middags te 12 uren, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

a. Het maken en stellen van een 
ijzeren Markt overdekking op het 
Waterlooplein; 

b. Het aanplempen van een deel 
der Wittenburgervaart en het 
bouwen van een schoeiing en 
riool achter de Openbare Lagere 
School der Eerste Klasse N°. 1, 
aan de Kleine Wittenburger-
straat. 

De Voorwaarden dezer aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van /'0.8b voor de sub a (met 
één teekening) en ƒ 0.25 voor de sub b ge
noemde. 

Inlichtingen worden gegeven voor de sub 
a genoemde ten Kantore van den Stndt-Ar
chitect, Raadhuis kamer N°. 101 en voor 
de sub b genoemde ten Kantore van den 
Stads-Ingenieur, Raadhuis kamer N°. 100, 
des ochtends van 10—12 uur, geelurende de 
week welke der besteding voorafgaat. 

llurijeiueester en Wethouders voornoemd: 
V A N T I E N H O V E N , 

De Serretaris, 
Le J O L L E . 

Amsterdam, 17 November 1S86. 

De Notaris W. C. BöHTLINOK te Nij-
megen zal op Dinsdagen 23 November en 7 De
cember 1886, telkens des avonds 7 uur, in het 
Café Restaurant van den Heer J . R. HUP
P E N , aan het Valkhof aldaar v e i l e n en 
v e r k o o p e n : 

BINNEN NIJMEGEN. 
Een aanzienlijk G E B O U W , waarin 

Boek- en Plaathandel en eene zeer uit
gebreide Boekdrukkerij worden uitgeoe
fend, gelegen binnen Nijmegen, op het fraai
ste en drukste gedeelte van de Groote Markt, 
op den hoek van de Groote straat, met annex 
Heerenhuis aan de Groote straat, kad. 
sectie C n". 4S77, geheel groot 8,89 Aren. 

Dit Pand zal worden geveild in 5 Percee
len, Onder-Massa's en Generale Massa, bij 
Biljetten, waarop de plattegrondteekening, 
omschreven. 

Aanvaarding en Betaling 1 Mei 1887. 
Te bezichtigen eiken Dinsdag, Woensdag 

en Donderdag van 2 tot 4 uur. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Oemeente ARNHEM zullen Vrijdag 3 December 
1886, 's voormiddags 11 >/j ure, in het open
baar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Het maken, leveren en stellen 
van openbare waterplaatsen. 

Aanwjjzing Donderdag 25 November a. s„ 
's voormiddags 10 ure, bureau Gemeentewer
ken , alwaar de teekeningen ter inzage liggen; 
bestek met gezegeld inschrjjvingsbiljet tegen 
betaling van ƒ0.50 ter Secretarie verkrijgbaar. 

PH0T0L1TH0GRAPH1E, PHOTOZIIOGRAPBIE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

°P zijne inrichting voor iNioUliiliegraphie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Hh»t«ilnc«-
Kraphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne Mériatj'pe-lnrlchtlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . " 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n Staat). 

Op Dinsdag den W " December 1886, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bij de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N°. 450. 
Het maken van de grond- en 

kunstwerken, het uitbreiden en 
wijzigen van sporen en wissels en 
het verrichten van eenige andere 
werkzaamheden ten behoeve van 
de uitbreiding van het station 
Boosendaal. 

R a m i n g f 82000.—. 
De besteding geschiedt volgens ij 52 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den l"™ December 

1880 ter lezing tuin het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur H. E. BEUNKE te 
Breda en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (Afd. Weg en Werken) te be
komen , tegen betaling van ƒ 1 . 0 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen-
traalbure.iu (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 7 J f n December lS8fi, des middags 
ten 12 uren. 

Utrecht, den 12*" November 1880. 

Openbare Aanbesteding. 
^ BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente UTRECHT, zjjn voornemens op 
Zaterdag den 27 1 November 1886. dea namid
dags ten é é n ure, in het openbaar ten stad-
huize aan te besteden: 

Het bouwen van eene Openbare 
School 3' soort, met Onderwij
zerswoning en Gymnastieklo
kaal, op het terrein van het af 
te breken perceel, gelogen aan 
het Janskerkhof, Wijk H . N». 
595. 

Het bestek met teekening ligt ter inzage 
aan het Bureau der Gemeente-Werken, Ach
ter Klarenburg en is aldaar, zoomede ten 
Stadhuize (Afdeeling Financiën) en bij de 
Boekhandelaren V A N T E R V E E N k ZOON, 
verkrijgbaar gesteld tegen betaling van /1.50 
per exemplaar. 

Aanwyzing in loco zal plaats hebben op 
Maandag den 22'° November e. k., des voor
middags ten 10 ' , uur. 

Utrecht, den 11'» November lSSfi. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

• DE W A T T E V I L L E . 

TE KOOP gevraagd: 
een partij U I J Z E R van ongeveer 1S Klgr. 
per Meter. Opgave van prjjs en profil en 
van den kortst mogeljjken tjjd, waarin het 
geleverd kan worden, aan het bureau van 
dit blad onder letter A. 

DER POT, Vischsteeg N», 7, Rotterdam. 
K Y A N I S E E R F A B R I E K . 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „ W a l k e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Sonne". 
K e l t i s c h e k l u i t - e n h y d r a u l i s c h e k a ï l k . 

Billijke prjjzen en vrachten. 

Kwistgraniet systeem Petitjean. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

HEUCHATEL A S P H A L T E COMPANY LTD. LONDON. 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K T R A D E M A R K . NATUURL. ASPHALT 
^ E a n B . VAN 

HL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N " . 3. 

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

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazynvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H. O. K N O O P S C . O Z N . . Beekstraat F. 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 
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Folyclirooiii-cenient 
wordt onder nevenstaand merk door den ondergeteekende 
in den handel gebracht en is een door de Heeren Pro
fessor VON KOCH en Du. ADAMY te Darmstad uitge
vonden materiaal, hoofdzakelijk bestaande uit gemalen 
lava (uitwerpsel van vuurspuwende bergen). 

Polychroom-cement is het goedkoopste materiaal, 
zoowel voor bepleistering, die volkomen tegen den invloed van het weer bestand is, als 
voor voegwerk. 

Bijzondere voordeelen: 
1°. De bepleistering is geijjk van toon en lichtgrijs, in de kleur van Bentneimerstecn; 
i". Geen uitwaseming van kalk of silicaat; 

Geene bjj gebruik van gewoon cement voorkomende w indscheurtjes; 
1". Eene bepleistering met Polychroom-cement kan beschilderd worden 1 of 5 weken 

nadat zij aangebracht is. De beschildering kan het afwassehen verdragen. 

Hoofddepot voor Nederland bij Theod. Ferd. Bierhorst te Haarlem. 
Actieve Agenten en Vertegenwoordigers gevraagd. 

Z i e «le u i tvoer ige l i o sc l i r i j vh ig , voorkomende in liet weekblad „De 
Opmerker" . 1 S H « , b ladz. Jl.'tl». 

Bekroond: 
D u s s e l d o r p 1880. 

Weenen 1880. A m s t e r d a m 1883. 
Gouden Medaille 

Bekroond: 
F r ank fo r t a /M. 1881. 

Amsterdam 188*. 

JOHANN ODORICO, Frankfort a M. 
F A B R I E K V A X 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursale*: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p e e r l e l i t 1 

Eenig vertegenwoordiger voor Saterland 

P E E D . E N G E E S , Amsterdam, 
HeereiiKi-nclit, hij de Oude Spiegelstraat 11. 335. 

BECKER & BL-DDIKGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK U H 

W A T E R P A S-, 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

GeëmaiHeerd-iizeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
1$. HOLSBOER. - ^Vniliem. 

Loverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

m e t Zilver 1 8 6 8 , 1 8 8 1 , 1 8 8 3 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 
H o o g s t e o n d e r s c h e i d i n g 1 8 7 9 . 

E Q Ü E R R E S . M E E T K E T T I N G E N , B R I E F - en P A K K E T B A L A N S E N , enz. enz. 
B A K E N S . R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 

DE LINT & ft 
Oottseedijk 21*. Ho II er tl am. 

V L O E R - e n W A N D T E G E L S , 

T R O T T O I R - , ( M ï ï - 1 \ I J Z E R S T E E M E I i E L S . 
Grooto voorraden. 

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

mmïwii 11 ummi 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18S:i bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

K L O O N & \ W IJ1IBI.'RUU 
R O T T E R D A M . 

E I G E N A A R S v a n B A S A L T G R O E V E N 
in RIJNPRÜISSEN. 

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

Faiironval-, poiphin- cn liasallkeien. 
Dc Nederlandsche 

CIIÏNTSTtEMABRIiï, 
te V R I J E N B A N bij D e l f t , 

hier te lande de oudste in dit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van R I O L E N , 
BUIZEN, W A T E R - <n B E E R P U T T E N , 
G E V E L W E R K en alle tot het bouwvak 
behoorende artikelen. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie cn andere»/of 
niet tropische producten; 

RIIIIHHIC en EiptlSMttaee Sttetin ven ka ppen, 
GEBOUWEN 111 Scherphoek » uur andere boimijMi, 

P*«e! in ijzer "I ijzer mei hout «f steen. 
VAN DER LINDEN & C°., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor ztjbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

G M l v a n l s e e r l n f op l,o«n. 

Sinziger Moza'iekvloerenfabriek. 
SINZIG a/Rijn. 

Deze Moza ïekv loeren hebben zich se
dert ruim 1ö jaren als de hardste, stand
vast igst e en, door de rjjke kleuren, als de 
schoonste bevloering doen kennen. Uit 
fijne klei en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bjj het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afsljjting i» 
onderworpen, zooals door nonderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bij de Agen
ten voor Nederland 
Firma M A R T I N & C'\, Amsterdam. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 
en Ventilatie, Gas- en Waterleidin

gen, Bouwmaterialen enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m IV'. S 3 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begroetingen worden kosteloos 

geleverd 
Gedrukt bij 6. W . van der W i e l & C ° . , te Arnhem. 

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

A . W X , 
Redacteur-Uitgever V. \\. V A N G E N D T TGz. A B O N N E M E N T /'2.2s per 3 maanden of wel nes inleen per jaar, Dn 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertenliën: vooruitbetaling cn franco toe/ending van dit bedrag. Voor het buitenland 
Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraal 38, Amht. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia [ A N S P R I N G E R 

C. IJ. P O S T H U M U S M E Y J E S en A . \V. W E I S S M A N . 

Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren a a n den Heer 
C. IJ. PusniUMl's MKVJKS, Kerkstraat 170 te Amsterdam 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Hee 
T H . G , STRENGERS, Oosterdoksluis, tc Amsterdam. 

f 7.50 en Nederlandsch-Indii 1 f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 
A D V E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een bewijsnummer, worden t«>i Vrijdagavond aangenomen " 
A F Z O N D E R L I J K E N O M M E R S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 

en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den I looft M 'orrespondent J« H l . (J. S l E M I . F . R CzN., Roek
handelaar te Amsterdam. 

B E R I C H T 
Het nieuwe Genootschapsjaar vangt aan met I Januari 1887. Zi j , die vóór dien datum als gewoon of 

buitenlid tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog loopende van de betaling der contributie vrijge
steld en ontvangen de tot I Januari verschijnende nommers van De Opmerker zonder bijbetaling. De contri
butie voor gewone (d. i . te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt f 12.—, die voor buitenleden ƒ 7 . 5 0 per 
jaar. Zij ontvangen daarvoor wekelijks De Opmerker en betalen voor het plaatwerk De Bouwmeester, waar
van de particuliere prijs ƒ 8 . — bedraagt, slechts ses gulden per jaargang. H E T B E S T U U R . 

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

I ' . Tot leden van de Commissie ter verificatie van 
de rekening en verantwoording van den Penningmees
ter over het jaar 1886, zijn gekozen de heeren R. A . 
H e y , L . J . Rijnink en J . A . van der Sluys Veer. 

2". A l s buitenleden zijn toegetreden de heeren J . J. van 
Nieukerken , architect te 's-Hage, en R. Engelberts , 
te Arnhem. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 24 November 1886. 

De Voorzitter opent de vergadering en na het afdoen 
van eenige huishoudelijke zaken deelt hij mede, dat 
de inzending van het Genootschap ter Jubileum-ten
toonstelling te Herlijn in goede orde terug ontvangen 
is. Hij voegt daarbij, dat de „Technische Hochschule" 
te Berlijn den wensch heeft te kennen gegeven, eenige 
der teekeningen in eigendom te mogen ontvangen. De 
heer Posthumus Meyjes vindt in deze mededeeling 
aanleiding, om den Voorzitter dank te brengen voor 
zijne bemoeiingen, waardoor het groote succes, te Berlijn 
behaald, verkregen is (toejuiching). 

De heer Meyjes bespreekt vervolgens de eischen, 
waaraan de moderne villa moet voldoen, en behandelt 
achtereenvolgens de distributie van het plan, de ver-
eischten, waaraan ieder vertrek beantwoorden moet, 
cn de inwendige decoratie , waarbij hij zeer vele behar
tigenswaardige wenken geeft. Daar wij weldra deze 
bijdrage in haar geheel zullen opnemen, kunnen wij 
ons van een uitvoeriger bespreking ontslagen rekenen. 

1 De heer Di Gazar geeft daarna als kunstbeschouwing 
j Musterbuch fiir graphische Gciverbe en La construction 
\ moderne, terwijl de heer Meyjes nog de ontwerpen voor 
I de Hasselbac/ibrunnen en voor de Kaiser- Wilhelmstrasse 
• te Berlijn, beide afleveringen van Wasmuth's Sammel-

mappe , ter bezichtiging stelt. 
Spreker en kunstgevers ontvangen den dank der 

Vergadering. Tot leden der Commissie van verificatie 
worden benoemd dc heeren Hey , Rijnink en Van der 

! Sluys Veer. 

(A. c t A . ) D E „ A T E L I E R S D ' A R C H I T E C T U R E " 
T E P A R I J S E N H U N N E I N R I C H T I N G . 

Een van de eigenaardigheden van het bouwkundig 
onderwijs aan de Ecole des Beaux-arts, te Parijs, is de 
inrichting van zoogenaamde ateliers d'architecture. Deze 
ateliers , waarvan er drie in de school gevestigd zijn, 

1 doch de overigen, zonder eenig direct verband met de 
I Staatsinstelling, door particuliere architecten in het leven 
j zijn geroepen, geven den leerlingen overvloedig ge-
•. tegenheid zich in het teekenen en ontwerpen te be-
1 kwamen. 

Reeds vóór men examen doet om op de Ecole des 
1 Beaux-arts te komen, bezoekt men als kweekeling 
1 een der ateliers, en eerst als men daar vier a zes 

maanden gewerkt heeft, onderwerpt men zich aan het 
toelatings-examen. Men kan echter ook op een atelier 
werkzaam zijn , zonder eenig examen aan de Ecole af 
te leggen; men blijft dan echter verstoken van de kans 
om naar het diplome d'architeete mede te kunnen dingen. 

Men begeeft zich naar het hoofd van het atelier zij
ner keuze. Is men Eranschman, dan moet bij de 

1 intrede het geboortebewijs overgelegd worden; voor 
I vreemdelingen is een consulaire verklaring of der| 

lijk document voldoende. Het atelier bestaat ui; 
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of meer behoorlijk verlichte vertrekken, soms in de 
bovenste verdieping van een huis gelegen. De nieuweling 
{nouveau) betaalt een entreegeld van 20 francs, waar
van 15 francs voor de bibliotheek van het atelier be
stemd zijn. Hij moet zijn teekenborden, haken en 
driehoeken medebrengen. 

Het atelier levert dc teekentafels cn krukken; de 
huur en het schoonhouden worden door den architect, 
die het atelier bestuurt (patron), betaald. De verwar
ming, verlichting, reparation aan meubelen, enz. en 
de overige teekengereedschappen worden betaald uit 
een fonds, waartoe ieder leerling 3 a 4 francs per 
maand moet bijdragen. 

Zi j , die de Eeole niet bezoeken , zijn verplicht, iedere 
maand aan den patron 20 francs te betalen; zij, die als 
ilèvei aan de school verbonden zijn, betalen 40 francs 
voor elk ontwerp (projet rendu) dat zij inzenden, 
daar er gemiddeld twee maanden aan ieder ontwerp 
gewerkt wordt. 

De nouveau heeft het in den aanvang hard te ver
antwoorden en moet een bepaalden groentijd door-
loopen. Hij moet de verfpotten omwasschen, het dejeu
ner der ouderen gaan halen en inkt wrijven , wat nog 
al eens voorkomt, daar men in Parijs den inkt nooit 
langer dan twee uur gebruikt en dan nieuwe maakt. 
De moeilijkste taak van den nouveau is echter het 
opspannen der vellen teekenpapier. Hij krijgt daarin 
eerst na lange oefening en na menig hard woord de 
vereischte vaardigheid, daar te Parijs voor dit doel 
mondlijm gebezigd wordt, met welk plakmiddel de 
meesten aanvankelijk slecht overweg kunnen. 

H i j , die een atelier bezoekt, wordt verondersteld, 
voldoende in rechtlijnig en handteekenen bedreven te 
zijn, om reeds hier en daar de ouderen te kunnen hel
pen , en hij wordt dus aanstonds gebruikt om b. v. een 
plattegrond, die gelijnd is, in te zwarten , om naar een 
gegeven model vloeren in vertrekken te teekenen of 
tot andere, aanvankelijk zeer machinale werkjes. 

Is er niets van dit alles te doen, dan mag de nou
veau voor zichzelf een vel opspannen , en daarop de 
Toskaansche orde volgens Vignola kopiëeren, om zich 
in het wasschen in O.-I. inkt te oefenen. Zoo werkt 
hij alle orden door. 

Hij mag eindelijk eenige eenvoudige ontwerpen ma
ken , waarbij hij zoowel den raad van den patron als 
van al de oudere ilèvei ontvangt. Hij is echter steeds 
verplicht de ouderen, die aan een ontwerp voor de 
Eeole werken, bij te staan wanneer dit noodig is. 
Daar het op dc ateliers gebruikelijk is, met de net-
teekeningen eerst zeer laat te beginnen, moet op het 
laatst van den toegestanen tijd zeer hard gewerkt wor
den, wat men te Parijs noemt t'atelier est en charrettc. 

Het geheele atelier is dan aan de ontwerpen , die 
ingezonden moeten worden, bezig; de hulpkrachten 
noemt men ncgres. Dikwijls worden op het laatst ook 
de nachten aan den arbeid besteed. Op den laatsten 
morgen worden alle teekeningen op ramen gespannen, 
en kort voor 12 uren, den tijd van inlevering, ziet 
men een geheelen optocht van jonge lieden met groote 
teekeningen naar de Eeole gaan. Vele clèves is het 
aan te zien, dat zij dien nacht hebben doorgewerkt, 
ja zelfs dat zij zich geen tijd hebben gegeven zich te 
wasschen cn te verkleeden. 

Is dus op de ateliers de studie vrij, om op de Eeole 
te komen moet men een toelatings-examen afleggen, 
dat niet gemakkelijk is , en dat uit twee gedeelten be
staat. Om toegelaten te worden wordt allereerst ver
langd , dat men een ornement of kop naar pleister 
kan teekenen, waarvoor 8 uur wordt toegestaan; ver
der , dat men een basreliëf kan boetseeren, waarvoor 
eveneens 8 uur gegeven wordt; cn eindelijk, dat men 

een bouwkundige teekening kan maken, waarvoor 12 
uur beschikbaar is. Eerst na dit tot tevredenheid der 
examinatoren te hebben verricht, wordt men toegelaten 
tot het schriftelijk examen, dat rekenkunde, algebra 
(tot de vierkantsvergelijkingen en logarithmen) en meet
kunde omvat. Vervolgens wordt nog, zoowel monde
ling als schriftelijk, examen afgenomen in beschrijvende 
meetkunde en geschiedenis. 

De lessen van den eersten cursus omvatten: de elemen
ten der bouwkunst, wiskunde, constructie, ornementteeke-
nen, boetseeren van basreliëfs en teekenen naar groot-
pleister. Om tot de lessen van den tweeden cursus te 
worden toegelaten, moet men bij de concours, die op 
gezette tijden gehouden worden, een bepaald aantal 
punten of valeurs behaald hebben , waartoe een leerling 
gemiddeld drie jaar noodig heeft. Evcnaardig is hier 
de inrichting, dat het uitwerken der op de Eeole ver
vaardigde schetsen (die cn loge gemaakt worden) op 
het atelier mag geschieden. Het is echter niet ge
oorloofd van de schetsen af te wijken. 

In den tweeden cursus neemt het onderwijs een veel 
hooger vlucht. Elk jaar worden zes prijsvragen voor 
dc leerlingen uitgeschreven (projets irndus). Voorts 
heeft men nog zes schetsprijsvragen (csi/itisscs), een 
prijsvraag voor ornementen , twee prijsvragen in bepaalde 
stijlen, twee prijsvragen voor teekenen naar model 
en twee prijsvragen voor modclleeren. Voor deze 
verschillende prijsvragen worden 1' en 2" medailles, 
en eerste en tweede vermeldingen als prijs gegeven. 

Om aan het examen voor het diplome d'arcltitcctc 
te kunnen deelnemen is het noodig, dat men een zeker 
aantal dezer onderscheidingen hebbe behaald. Slechts 
aan die candidatcn wordt een diploma uitgereikt, die 
op voldoende wijze een plan voor een bepaald gebouw, 
met details, bestek en begrooting kunnen vervaardigen, 
en die daarenboven blijken geven van voldoende bedre
venheid in materialenkennis, geschiedenis der bouw
kunst, constructie, enz. 

De wedstrijd voor den Grand prix de Rome staat 
open voor elk Franschman, die den leeftijd van dertig 
jaren niet bereikt heeft. Jaarlijks wordt in Maart 
een voorexamen gehouden, waarbij de candidaten en 
loge in twaalf uur een schetsproject moeten maken. 
De vervaardigers van de vijf-en-twintig beste schetsen 
moeten dan in vier-en-twintig uur cn loge weder een 
schetsproject maken, en slechts de vervaardigers van 
de 10 beste projecten worden tot de definitieve prijs
vraag toegelaten , waarvoor den candidaten 72 dagen 
cn loge gegeven worden. 

De eerstbekroonde gaat naar Rome, waar hij in 
de villa Medicis een slaapvertrek en een atelier gereed 
vindt, en met zijn makkers aan een gemeenschappelijk 
middag- en avondmaal aanzit. In de eerste twee jaren 
heeft hij slechts de verplichting, vier détailstudies van 
antieke gebouwen te moeten maken. In het derde 
jaar moet hij een stel teekeningen maken, waarop de 
constructieve détails met zorg moeten zijn aangegeven. 
In het vierde jaar worden geometrische teekeningen 
van een of ander antiek gebouw in Italië of Grieken
land vervaardigd, van een restauratieplan vergezeld. 
Deze teekeningen, met de meeste zorg gekleurd, 
worden tentoongesteld en gaan in het bezit van den 
Staat over. 

Z i j , die den Prix dc Rome wenschen te behalen, 
oefenen zich eerst op de ateliers. E r zijn daar na
tuurlijk meer en minder gevorderden, en daar, zooals 
op het atelier van Questel, er soms 150 jongelieden 
gelijk zijn, kan de patron zich slechts met de meest-
gevorderden bemoeien. Op hunne beurt onderrichten 
deze weer de minder gevorderden. 

A l de leerlingen van één atelier voelen zich solidair 
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met elkaar. Behaalt een der hunnen een onderschei
ding, dan is het feest voor het geheele atelier. 

Zooals wij reeds zeiden moeten de schetsen steeds 
op de Eeole „en loge" gemaakt worden. Daar het uit
werken daarvan op het atelier mag geschieden , helpen 
de oudere leerlingen de jongere dikwijls voort, daar 
zij er een eer in stellen, dat een van hun atelier den 
prijs behaalt. De ontwerpen voor den Grand prix mo
gen echter niet op het atelier vervaardigd worden. 

Meestal zijn zij, die naar Rome gaan, ongeveer der
tig jaar, zoodat zij eerst op vier-en-dertigjarigen leef
tijd terugkomen zonder nog iets van practijk te weten. 
De Staat komt hen dan echter te hulp en zij worden 
benoemd tot inspecteur bij een der rijksbouwwerken, 
op een tractement van 2000 frs. per jaar. Daar deze 
betrekking gelegenheid schenkt om de practijk te lee-
ren, en er veel vrijen tijd bestaat om voor par
ticulieren te werken, wat door den Staat gaarne ge
zien wordt, kan een dergelijk architect zich weldra op 
eigen risico gaan vestigen, tenzij hij verkiest in 
Staatsdienst te blijven. |jj 

Wel wordt er dus door den Franschen Staat veel 
van den architect verlangd, doch hij onthoudt hem 
zijn loon niet. Ook bij het publiek staat in Frankrijk 
de architect hoog aangeschreven. 

(A. et A . ) B E E L D H O U W K U N S T . 
Onlangs hebben eenige ingezetenen , onder Voorzit

terschap van Jhr. de Casembroot, het initiatief geno
men om in de zaal van het Rijks-museum , waar de 
portretten van zeehelden en de afbeeldingen van zee
slagen tentoongesteld zijn, een gedenkteeken voor deze 
helden te doen oprichten. Wij wenschen ons hier niet 
bezig te houden met de vraag, of de nagedachtenis 
dezer dapperen, wier heldenfeiten zelfs het kleinste 
schoolkind weet te verhalen, dergelijk huldebewijs van 
noode heeft. 

Wij juichen echter het denkbeeld toe, in zooverre 
als daardoor aan onze beeldhouwers de gelegenheid 
geschonken wordt, hunne talenten tentoon te spreiden. 
Opdat van begunstiging van één persoon geen sprake 
zou kunnen zijn, hebben eenige beeldhouwers uit A m 
sterdam, Haarlem, 's-Hage en Rotterdam zich geza
menlijk per adres tot den Voorzitter der Commissie 
gewend, met verzoek een wedstrijd tusschen de Ne
derlandsche beeldhouwers te willen openen. Wij twij
felen niet, of dit denkbeeld zal door de Commissie 
overgenomen worden en een competente Jury worden 
benoemd, die naar billijkheid oordeelt. Worden dan 
de ingezonden ontwerpen openbaar tentoongesteld, dan 
heeft het publiek een schoone gelegenheid om te zien, 
wat de Nederlandsche beeldhouwkunst vermag. 

A R C H I T E C T O N I S C H E T Y P E N . 
, , .V / / tub id' Viudcr utaerksyeU qp Hit-

mant in 'tbcsimdcr ghanunt, maer 
heb dc kluppel in Uktmdtrt blinde-
liitgh glieïL'orpen." 

G. A. ÜREDKROO. 
I. 

E E N S L A C H T O F F E R . 

Polderstad is een gemeente van een twintigduizend 
zielen, aan den mond van een niet onaanzienlijke r i
vier gelegen, ten minste volgens het oordeel van elk 
rechtgeaard ingezetene. 

Sedert eenige jaren is de stad aan het spoorwegnet ver
bonden , welke aansluiting indertijd met allerlei feesten 
gevierd is. Thans is men het echter niet geheel eens , 
of de spoorwegaansluiting al dan niet een zegen voor 
de stad geacht moet worden; er zijn althans personen , 
die beweren, dat verschillende takken van nijverheid 

zich langzamerhand naar een nabijgelegen, grootere 
stad verplaatsen. 

Vooral in den zomer maakt zij op de reizigers , die 
per spoor of per scheepsgelegenheid aankomen, een 
vriendelijken indruk. Een breede krans van olmen 
omzoomt de voormalige bolwerken; de torens der drie 
kerken verheffen hun sierlijke spitsen, waaruit elk 
kwartier een min of meer welluidende melodie weer-

] galmt, trotsch ten hemel. Verscheidene oude gevels 
en poorten lokken telken zomer tal van Engelsche toe
risten tot schetsen uit, en het raadhuis, dat zijn vijf-
tiendc-eeuwsche physionomie nog vrij volledig bewaard 
heeft, is de trots van alle oudheidminnaars, zoo bui
ten als binnen de veste. 

De telg van een oud-adellijk geslacht neemt de be
trekking van Burgemeester reeds sinds jaren waar, en 
zijn aristocratisch profiel past wel in de antieke burge
meesterskamer. 

De wethouders, gezeten burgers, waarvan de eene 
jaren geleden te Leiden promoveerde, ofschoon zijn 
rechtskennis thans ver te zoeken is, leven met den Bur
gemeester op den besten voet. Ook de Raad was voor
heen zeer meegaande, doch sedert een jonger geslacht 
daar zijn intocht heeft gehouden, wordt er nog al eens 
geopponeerd, en niet altijd is het College van Burge
meester en Wethouders bij machte die oppositie den 
kop in te drukken. 

Van oudsher heeft Polderstad zijne Commissie van 
fabrikage gehad, een lichaam, dat er een wakend oog 
op hield, dat de stedelijke gebouwen, bruggen en 
straten, dc verlichting, de rioleering en wat dies meer 
zij, in goede orde bleven. Een bejaard man, die den 
titel van hoofdopzichter voerde, was de technische 
uitvoerder van de bevelen dezer commissie. Toen deze 
echter naar zijn welverdiende rust verlangde en zijn pen
sioen aanvroeg, was het de vraag, wie in zijn plaats 
zou komen. Het Dagelijksch Bestuur wenschte de 
organisatie der publieke werken te laten, zooals zij 
was. De oppositie in den Raad wilde echter een re
organisatie tot stand zien komen cn, inplaats van den 
vroegeren hoofdopzichter, een gemeente-architect aan
stellen. Na een zeer stormachtige raadszitting zege
vierde de oppositie met een kleine meerderheid. 

Een oproeping van sollicitanten werd gedaan en, 
ofschoon de belooning niet bijster groot mocht hee-
ten, meldden zich liefhebbers genoeg aan. Het bleek, 
dat menschen van zeer verschillende bekwaamheden 
zich in staat achtten het ambt te vervullen. 

Burgemeester en Wethouders stonden dus voor een 
zeer moeilijke keuze. Zij slaagden echter ten slotte 
er i n , een voordracht samen te stellen, waarop een 
verre neef van een der leden van het achtbaar College, 
die aan een Duitsch polytechnicum zijne studiën vol
bracht had, bovenaan stond. 

Wel ontbrak het, toen de benoeming plaats zou 
hebben, weer niet aan oppositie, doch ten slotte smaakte 
het Dagelijksch Bestuur de voldoening, dat zijn can-
didaat zegevierde. 

Wat maakte dc nieuwbenoemde gemeente-architect 
zich veel illusion, toen hij op vijf-en-dertigjarigen leef
tijd zijn ambt aanvaardde! Grootsche plannen gingen 
hem door het brein, een volledige reorganisatie van 
zijne afdeeling stelde hij zich voor, en ach, hoe spoedig 
reeds werd hij ontnuchterd! 

Toen hij weldra bespeurde, dat met het personeel, 
hem door zijn voorganger nagelaten , niet veel te be
ginnen was, daar het te zeer van den ouden sleur 
was doordrongen, stelde hij voor, dit voor een groot 
deel te pensionecren. Toen echter dit voorstel de Com
missie van fabrikage bereikt had, vond het een alles
behalve gunstig onthaal. Zij toch, die door den nieu-
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wen maatregel getroffen zouden «orden en die aan de 
goedgunstige bescherming van hooggeplaatste personen 
indertijd hunne aanstelling tc danken hadden, zaten 
niet stil en brachten hun veelvermogende beschermers 
onder het oog, hoe hard het voor hen zou zijn, na 
een aantal dienstjaren van een deel hunner inkomsten 
te worden beroofd. 

De heeren deden dus den gemeente-architect weten, 
dat zij vooralsnog niet van dc noodzakelijkheid van 
de pensioneering overtuigd waren. Het was vroeger 
wel goed gegaan, waarom zou het dan thans ook 
niet het geval kunnen zijn ? 

Er viel dus niet aan tc veranderen en dc architect 
moest maar zien, hoe hij met zijn ondergeschikten 
het werk opknapte. Toch werden hem, van den aan
vang af, verwijten niet gespaard indien er ergens 
een kuiltje in de straat was gevallen of bij een hevige 
regenbui lekkage ontstond. Van de nieuwe bouw
werken waarvan hij gedroomd had, kwam niets, want 
hoeveel projecten hij ook indiende, de heeren vonden 
ten slotte, dat het raadzamer zou zijn, de oude maar 
weer wat op te knappen. De burgerij klaagde toch 
al zoo over de drukkende lasten. 

Dus moest onze gemeente-architect zijn tijd beste
den tusschen het naloopen van personeel, waarmede 
hij niet kon opschieten , het schrijven van rapporten, 
die in den regel de instemming van de autoriteiten 
niet verwierven, het maken van plans, die voor het 
meerendeel onuitgevoerd bleven, terwijl een groot deel 
van zijn ambtsbezigheden bestond in het zich bemoeien 
met al die kleinigheden, waarmede zoowel leden van 
den Raad als andere autoriteiten hem lastig vielen. 
Liep het tegen den tijd, dat de jaarlijksche begrooting 
moest worden ingediend, dan begon het lieve leventje 
eerst recht. Aanmerkingen waren er bij de vleet, 
maar de inzichten van den technicus werden slechts 
schaars door de beschreven vaderen gedeeld. 

Is het te verwonderen , dat zich langzamerhand een 
zekere onverschilligheid van den gemeente-architect van 
Polderstad meester maakte? Wekt het bevreemding, 
dat hij, na een jaar of tien, toen hem een erfenis ten 
deel viel, zijn eervol ontslag verzocht, om de rest zijns 
levens in een behaaglijk dolee far nientc te gaan door
brengen ? 

En hoevclen van zijn ambtsbroeders, wien de for
tuin minder gunstig is, zijn er niet, die er nimmer 
hun baantje aan kunnen geven, en die gedwongen 
worden, zoolang hunne krachten het toelaten cn de 
heeren het vergunnen, hunne troostelooze betrekking 
te blijven waarnemen ? IGNOTUS. 

L E V E R I N G V A N TRAS. 
De levering van tras voor de Gemeentewerken te 

Groningen zal weldra in den Gemeenteraad aldaar be
sproken worden. Uit het verslag der laatste zitting 
blijkt, dat de firma Switters en Terpstra, trasfabrikanten 
aldaar, zich bij den Raad beklaagd heeft over het 
feit, dat in de bestekken der Gemeentewerken steeds 
wordt voorgeschreven , dat de tras door den heer Mees 
moet worden geleverd. Aan dat verslag ontleenen wij 
het onderstaande advies, te dier zake door Burgemeester 
en Wethouders uitgebracht: 

Aan den Raad. 
In een adres , ons door u, bij besluit van den 1 8 d e n 

September j.l. n". ld, om advies toegezonden, beklagen 
zich de heeren P, Switters en J.Terpstra, fabrikanten 
alhier, handelende onder de firma Switters en Terpstra, 
dat reeds sedert geruimen tijd bij de uitvoering van 
metselwerken voor de Gemeente, waartoe tras wordt 
gebruikt, de vaste gewoonte bestaat, om in de be
stekken dier werken voor te schrijven, dat de aanne

mers verplicht zijn hunne tras te koopen bij den heer 
Mees. De adressanten zien hierin een onbillijke achter
uitzetting, omdat bij hen hetzelfde fabrikaat verkrijg
baar is, dat de heer Mees levert, en zijn van oordeel, 
dat de Gemeente, door de concurrentie in deze uit te 

i sluiten, niet alleen hen, maar ook zichzelve benadeelt. 
In een tweede, eveneens aan uwe vergadering gericht 

adres, beroepen zich de heeren Switters en Terpstra 
' n o S °P ' , e t feita dat door de Jury der onlangs alhier 
i gehouden tentoonstelling van bouwmaterialen, zoowel 
j hunne inzendingen van tras, als die van den heer Mees 
! met zilver zijn bekroond. 
I Wij hebben over deze zaak het advies ingewonnen 

van den heer Directeur der Gemeentewerken, wiens 
rapport hierbij aan u wordt overgelegd. 

Daaruit zal u blijken, dat de Directeur van den eigenaar 
der groeve, waaruit de heer Mees de tufsteen ontvangt, 
die de grondstof is der door hem vervaardigde tras , 
de verzekering heeft gekregen, dat hij aan geen anderen 
te Groningen woonachtigen fabrikant tufsteen levert. 
Adressanten erkennen trouwens, dat zij hunne grond
stof van elders betrekken. Is dus hunne bewering, 
dat hun fabrikaat hetzelfde is als dat van den heer 
Mees, minder juist te noemen, van veel meer belang 
is de vraag, of de qualiteit gelijkstaat. Ten einde 
hieromtrent een oordeel te kunnen vellen, zijn aan het 
bouwbureau proeven genomen met tras uit beide fa
brieken , in het bezit waarvan de Directeur zich had 
gesteld op een wijze, welke hem de zekerheid gaf, dat 
noch de eene, noch de andere fabrikant kon weten, 
waarvoor de tras dienen zou. 

Nopens deze proeven en haren uitslag deelt de Direc
teur het volgende mede. 

,,Den 29 s , e u September 1.1. werden 12 paar steenen 
verbonden met trasspecie van den heer Mees en even
eens 12 paar steenen met trasspecie van de heeren 
Switters en Terpstra; deze steenen had men allen vol
komen dezelfde oppervlakte gegeven en de beide speciën 
waren op volkomen dezelfde wijze vervaardigd. Zes 
paar steenen met specie van den heer Mees, en 6 
paar met specie van de heeren Switters en Terpstra, 
werden in eene kuip met water geplaatst en de overige 
12 paar op eene en dezelfde plaats aan de lucht bloot
gesteld. 

„Op den I 3 , l e " October 11. werden, in tegenwoordig
heid van den heer Wethouder voor de openbare wer
ken , deze 24 paar steenen aan trekproeven onderwor
pen en de uitslag was, dat van dc in het water geplaatste 
paren steenen, het gemiddeld weerstands- en aanhech
tingsvermogen der specie, met tras van den heer Mees, 
stond tot dat der specie, met tras van de heeren Swit
ters en Terpstra, als 241: 134; en dat der aan de 
lucht blootgestelde paren steenen als 286: 219. 

„Vooral de water-, maar ook de luchtproeven, vielen 
dus in het voordeel van den heer Mees uit " 

Is hiermede nu aangetoond, dat de tras uit de fa
briek der firma Switters en Terpstra niet is van deug
delijke qualiteit? Het zij verre van ons dit te beweren. 
Zonder eenigermate aan de goede eigenschappen der 
tras uit de fabriek tekort te doen, wenschen wij alleen 
dit te constatceren, dat de uitslag der proefneming de 
voorkeur heeft gerechtvaardigd, welke dezerzijds aan 
de tras van den heer Mees gegeven wordt. 

Met het oog op het groote belang, dat de Gemeente, 
voor wie soh'ed metselwerk een eerst vereischte is, 
bij het gebruik van de beste, te Groningen verkrijgbare 
tras heeft, schijnt het ons niet geraden de aannemers 
van gemeentelijke werken voortaan in de keuze van 
dit artikel vrij te laten. 

Een enkel woord nog naar aanleiding van het tweede 
adres der heeren Switters en Terpstra, waarin zij zich 

beroepen op hunne bekroning met zilver, welke ook 
de heer Mees ontving. Op welke proeven de Jury, 
welke deze onderscheidingen toekende, hare uitspraken 
gegrond heeft, is ons niet bekend; dat die proeven 
zoo nauwkeurig en onpartijdig mogelijk genomen zijn, 
betwijfelen wij in geenen deele. Doch men vergete 
niet, dat een Jury bij hare beoordeeling gewoonlijk 
zekere ruimte stelt in de eischen, waaraan ter beko
ming van elke der verschillende uitgeloofde onderschei
dingen moet worden voldaan. Handelde de Jury der 
hier gehouden tentoonstelling van bouwmaterialen even
eens , dan bewijst de gelijke bekroning der trasinzen
dingen uit de twee fabrieken niet, dat beider qualiteit 
in allen deele gelijkstond, maar alleen, dat beider 
qualiteit viel binnen de grenzen der vereischten, aan 
welke moest worden voldaan, om met de toegekende 
bekroning te worden vereerd. 

Wij hebben de eer u voortestellcn, om tc besluiten: 
aan de heeren Switters en Terpstra, in antwoord op 

hun adres, te kennen te geven, dat de Raad geen ter
men vindt om voortaan de bestekken- voor gemeente
lijke metselwerken, waarbij tras gebruikt wordt, zóó 
in te richten, dat aan den aannemer de keus der te 
gebruiken tras wordt overgelaten. 15. en W. 

Op voorstel van den Voorzitter werd besloten het 
advies ter visie te leggen om nader aan de orde te 
worden gesteld. 

Bij die bespreking zal alsdan rekening gehouden 
moeten worden met een nader adres van de genoemde 
firma, waarbij protest wordt aangeteekend tegen de 
wijze, waarop de proeven genomen zijn. Tot juist 
verband der zaak wordt dat stuk in zijn geheel hier
onder medegedeeld. 

Groningen, 18 November 1886. 
Aan den Raad der Gemeente Groningen. 

„Ondergeteekenden Switters & Terpstra veroorlooven 
zich nogmaals tot U E A . te komen en wel naar aan
leiding eener mededecling, hen gedaan door den heer 
Directeur der Gemeentewerken. 

Deze mededecling behelsde namelijk een uitslag 
van door hem genomen proeven van tras, volgens 
zijne bewering vergelijkende proeven met tras van hen 
en van den heer Mees. Zij zijn zoo vrij tegen deze 
proeven bij U E A . hun bezwaren in te brengen, om
dat zij meenen dat de proeven niet op behoorlijke 
wijze genomen zijn. De goede trouw van den proef
nemer aannemende, kunnen zij geen andere naam voor 
dezen proef vinden dan lichtvaardig en onverantwoor
delijk. Men heeft namelijk geen tras uit hunne fa
briek gehaald en dit onder behoorlijk waarmerk naar 
't bureau laten bezorgen en beproefd, doch, naar men 
zegt, door tusschenkomst van een aannemer heeft men 
van hunne tras een half hektoliter gekregen. 

Zij wilden ook niet de goede trouw van dien aan
nemer betwijfelen, doch alleen wijzen op de h. i . on
gehoorde manier om zóó iemands waar te beoordeelen. 
De Directeur kan en mag op deze wijze niet zeggen 
dat hij hunne tras beproefd heeft. 

Zij zijn voornemens eenige bekwame onafhankelijke 
bouwkundigen te verzoeken vergelijkende proeven te 
nemen en wel zoo, dat ieder belanghebbende zich van 
de juistheid en onpartijdigheid kan overtuigen. 

Het verschil in de door den Directeur genomen proe
ven is zóó groot, dat zij geen twee soorten tras bij 
elkander zouden weten te zoeken, die onderling zoo
veel verschillen en zou reeds daarom in de oogen van 
deskundigen deze proef niets beteekenen. 

In 't midden latende of het geoorloofd is uit eene 
eens genomen proef de meerdere of mindere deugd 

van een artikel voor altijd vast te stellen, meenen zij, 
nu zulks het gevoelen blijkt te zijn van den heer 
Directeur der Gemeentewerken, onder protest tegen 
dat gevoelen , UEd. Achtb. beleefd te moeten verzoeken, 
het verzoek, in hun vorig adres, aan te houden tot 
dat dc bouwkundigen voornoemd met hunne proeven 
gereed zijn. 

't Welk doende enz. 
Na lezing werd besloten d't stuk te voegen bij het 

advies van Burgemeester en Wethouders en bij de be
handeling daarvan op den inhoud van dit verzoekschrift 
te letten. Wij stellen ons voor de beraadslagingen over 
dit onderwerp cn het besluit van den Raad nader mede 
te deelen. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 
De kunst in het daaglijksch leven , vrij naar 

het Engelsen van Lewis Foreman Day, 
door Mr. C. Vosmaer; tweede vermeer
derde druk. 

Toen het werkje onder bovenstaanden titel in 1884 
het licht zag, wees de schrijver in zijne voorrede erop, 
dat het geen geleerd boek over het ornement was, 
waarin de veelomvattende onderwerpen wetenschappe
lijk behandeld worden, maar een lichte kout over zoo 
menig punt van versieringskunst, dat zich daaglijks aan 
ons voordoet. Zoowel inhoud als wijze van bewerking 
vonden waardeering en vandaar het heuglijk feit, dat 
reeds thans een tweede uitgaaf gereedligt. Het korte 
voorwoord, daaraan toegevoegd luidt: „Bij de tweede 
..uitgaaf van dit werkje valt alleen op te merken, dat 
„eene verontschuldiging jegens den heer Day bijna 
„noodzakelijk is, omdat mijn aandeel aan het werk 
„weer grooter is geworden door de toevoeging van 
„eenige opmerkingen of hoofdstukken." 

De omwerking, zooals ze door den heer Vosmaer 
is tot stand gebracht, heeft voor ons Nederlanders groote 
waarde, daar al, wat in het oorspronkelijke voor En
gelsche gebruiken en begrippen geldt, vervangen is 
door beschouwingen, die bij ons hare toepassing mo
gen vinden en ook wijl daaraan door den begaafden 
schrijver veel is toegevoegd. 

Wij vestigen de aandacht van alle bouwkunstenaars 
op dit werk, dat door Martinus Nijhoff te 's-Graven- . 
hage is uitgegeven; het telt 216 bladz. in 8"formaat, 
bevat eenige illustration en is in een net kleed gesto
ken. De verschillende hoofdstukken, waardoor men 
zich een denkbeeld van den inhoud kan maken, zijn 
de volgende: 

Over ornement. 
Smaak. 
Verleden en heden. 
De aard der kunst. 
Het toepasselijk gebruik in het ornement. 
De werkman en zijne werktuigen. 
De deugden en tekortkomingen der nabootsing. 
Grondbeginselen. 
De wedijver tusschen vorm en kieur. 
De kunst van den modehandelaar. 
Huis en huiselijkheid. 
Hoe onze woning te versieren. 
Toepassing. 
Geboomte en bloemen. 
Een en ander. 
Dameswerken. 
Iets voor de toekomst. 
Als bijlage is hieraan toegevoegd het artikel, door 

den heer Vosmaer in den Spectator geschreven over 
de aardewerkfabriek Rozenburg te 's-Gravenhage. 
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V E R E E N I G I N G A R T I E T I N D U S T R I A E T E 'S-GRAVENHAOE. 
Woensdag 24 November had te 's-Gravenhage de uitreiking 

plaats der bekroningen van dc in Juli —Augustus gehouden 
vaktentoonstelling van bovenstaande Vereeniging. 

De Voorzitter, de heer J. J. van Nicukerken, gaf bij de 
opening een kort overzicht van het ontstaan en de geschiedenis 
van A . et I. Hij wees op de noodzakelijkheid Kunst en Nij
verheid te verbinden, omdat feitelijk beiden onafscheidelijk 
zijn. Dat men dc waarheid daarvan inzag, bleek uit de pogingen 
tot verbetering, die door verschillende corporation reeds langen 
tijd in het werk zijn gesteld, met dien verstande, datmeeren-
dcels de Nijverheid daarin de hoofdrol speelt, terwijl Arti et 
Industriae Kunst op den voorgrond heeft geplaatst. Toen jaren 
geleden de oogen zijn opengegaan voor den verwaarloosden 
toestand, waarin de Hollandsche Kunstnijverheid verkeerde, 
is een strijd ontstaan om den verloren grond te herwinnen 
en zich weder met zusternatien te kunnen meten, en ofschoon 
er geene redenen bestaan thans te gaan rusten op de verworven 
lauweren, noch om tevreden te zijn met de trap van vol
maaktheid, die Nederland heeft bereikt in vergelijking met de 
voortbrengselen uit vorige eeuwen — met gerustheid kan 
men constateeren, dat bezieling de plaats van lauwheid heeft 
ingenomen en werkelijk groote vooruitgang merkbaar is. 
Vakken, die letterlijk reeds lang geleden waren verdwenen, 
worden weder beoefend; de vakken, die Art i et Industriae ten
toonstelde, zijn er dc bewijzen voor en in menig ander opzicht 
heeft de kunstnijverheid eene groote schrede op den weg van 
den vooruitgang gemaakt, 

Ten opzichte van het gevoel voor schoonheid, dat zoowel 
armen als rijken in vroegere eeuwen kenmerkte, valt thans 
niet te roemen, als men daarmede de liefde tot de kunst bij 
het publiek van onzen tijd vergelijkt; de ongelukkige voor
liefde voor buitenlandsch fabrikaat, is echter oorzaak, dat de 
kunstnijverheid zelve meer is vooruitgegaan dan hare beoefenaars. 

Nu is het streven van A. et I. bevordering der kunst zelve 
en tevens van den kunstzin bij het publick, en daartoe is be
kendheid van het publiek met die kunst noodig. Een der 
middelen om dat te bereiken is het tentoonstellen van kunst
werken, opdat iedereen door bekendheid daarmede meer liefde 
krijge voor de voortbrengselen op dat gebied in Nederland. 

Het resultaat nu van het slagen der afgeloopen tentoonstel
ling moge voldoende zijn, toch had men meer deelneming 
mogen verwachten, zoowel van het publiek als van de kunst-
industrieelen zelf, wier belangen direct daarin betrokken waren. 
Echter valt in menig ander opzicht te roemen, want krachtigen 
financieelen steun mocht men van particulieren zoowel als van 
den Gemeenteraad en verschillende corporatien ondervinden; 
bovendien waren de zalen flink gevuld en was het gehalte 
der inzendingen in het algemeen hoogst bevredigend. 

Spreker bracht den dank der Vereeniging aan allen, die tot 
het slagen hadden medegewerkt; speciaal aan de Commissie 
van regeling en den ontwerper van het plan, de Jury, die met 
zooveel nauwlettendheid hare moeilijke taak had vervuld en 
den ontwerper van het diploma (jhr. J. W. H . lierden architect 
te 's-Hage), dat aan de bekroonden zou worden uitgereikt. 

Nadat daarop de juryrapporten waren voorgelezen, verzocht 
de Voorzitter den heer ilir. Mr. Victor de Stuers, voor twee 
jurygroepen, en den heeren I. Ph. Koelman en Joh. Stortebcker, 
elk voor hunne groep, de diploma's te willen uitreiken. 

De heer de Stuers hield, alvorens daartoe over te gaan, eene 
rede, waarin een beknopt overzicht van de geschiedenis der 
kunstnijverheid gegeven werd. Ofschoon werkelijk zich een 
nieuw leven op dit gebied openbaart, is niet te ontkennen, 
dat Nederland zich niet kan meten met naburige Rijken. 

Nog steeds staat de oude kunstnijverheid in hooge eere bij 
vreemdelingen, tcrwille van den goeden smaak cn de degelijke 
techniek, in de eerste plaats was het noodig de oorzaak op 
te sporen van den veranderden geest, zoowel bij het publiek 
als bij de kunstnijveren cn vooral hoe het komt. flat vele 
takken van kunstnijverheid, die vroeger in de Nederlanden bloei
den, thans geheel zijn verdwenen, o.a. de gobelin-behangsels 
en ceramiek, waarvan de laatste thans weder eenige tceke-
nen van leven begint te vertoonen. 

Jhr. de Stuers beschreef daarop in korte woorden de oorzaak, 
waaraan de hooge bloei van het kunsthandwerk in vroegere 
eeuwen zijn ontstaan te danken had. Met de opkomst der 
steden, die elk hare eigen rechtspraak bezaten, hare eigen 
geldmiddelen beheerden , haar eigen magistraat kozen cn vol
komen meester waren op haar eigen territoir, en binnen wier 
muren dus eene nauwe aansluiting plaats vond, vereenigden 
zich ook de beoefenaars van verschillende vakken onderling tot 
dc zoogenaamde gilden, wier leden niet in deze lichamen konden 
worpen opgenomen zonder een bewijs van bekwaamheid in hun 
vak te hebben gegeven, en welk lidmaatschap tevens nood
zakelijk was om een vak tc kannen uitoefenen. Dientengevolge 
beheerschten de gilden de markt en oefenden bovendien op dc 
ontwikkeling der kunsten cn wetenschappen een invloed uit, 
waarvan wij in de oude kunstvoortbrengselen de uitwerking 
kunnen waarnemen. 

Toen tengevolge van vele oorzaken de Renaissance zich een 

baan brak en met de meerdere beschaving ook andere denk
beelden ontstonden, ontaardde tevens de oorspronkelijke op
vatting der kunst. Daartoe werd nog bijgedragen door den 
bloei der Hollandsche cn Vlaamsche schilderschool, die in 
menig opzicht eene scheuring tusschen de Kunst en de Nijver
heid deed ontstaan. Langzamerhand ontaardde dan ook de 
kunstnijverheid geheel, verloren de gilden hunne macht en 
bleef, toen de omwenteling het hoofd ophief, slechts het spoor 
nog van hun bestaan over in de werken, die zij nalieten. 

Dat men naderhand heeft ingezien, dat hun verlies een nood-
lottigen invloed op het kunsthandwerk heeft gehad, bleek 
voldoende toen men door het koninklijk besluit van 1817 
trachtte dit te veranderen door onderwijs voor te schrijven in 
het teekenen, niet alleen aan de jeugd, maar ook aan den am
bachtsman; men omschreef daar zelfs nog bij welk soort van 
teekenen men bedoelde, en dit bestond in de grondregelen der 
bouwkunde, het teekenen van het menschbeeld en naar pleis
termodellen. 

De uitvoering faalde echter, en omdat men werkelijk het 
bestaande gebrek begreep, volgde in 1829 een koninklijk be
sluit, dat onderwijs in de «nuttige kunsten" voorschreef. De wijze 
waarop men nu de verbetering poogde tot stand te brengen 
bewees, dat men ook toen de eischen nog niet kende, want 
ook nu trad het teekenen van het mcnschclijk lichaam weer 
op den voorgrond en daarneven de zoogenaamde bouworden 
van Vitruvius, die het fundament uitmaakten, waarop de geheele 
bouwkunst moest worden gegrondvest. 

Neven deze orden bestond niets; van waardeering vooroude 
monumenten was geen sprake en niemand had in den Dom 
te Utrecht of het Stadhuis te 's-Gravenhage iets schoons kun
nen opmerken. Spreker was zelfs eene correspondentie met 
het Gemeentebestuur van Utrecht bekend om den Dom op te 
ruimen cn waarschijnlijk ware dit gelukt, indien de Utrecht-
schc Gemeenteraad het voordeel niet had gewaardeerd om 
zoo gemakkelijk te kunnen zien »hoc laat het was". 

Gelukkig is grootendeels die kwade tijd voorbij, ofschoon 
op vele plaatsen nog heelwat te verbeteren valt Hoofdzake
lijk sedert 1877 dagteekent deze verbetering, toen tengevolge 
van een onderzoek naar het teekenonderwijs in België, de 
Rijksschool voor Kunstnijverheid te Amsterdam en de Nor
maalschool tot opleiding van teekenonderwijzers werden opge
richt. Tevens hebben corporatien als de Maatschappij van 
Nijverheid, de Vereeniging tot bevordering van Fabrteks- en 
Handwerksnijverheid hare krachten ingespannen om verbe
tering in de Nederlandsche kunstnijverheid te brengen door 
het oprichten van scholen, kunstnijverheid-museums en der-
gelijken. 

Ook Ar t i et Industriae wil dien weg op, cn zij verdient groote 
ondersteuning voor haar streven, waarvan wij thans de eerste 
vruchten hebben gezien. 

Spreker bracht hulde aan de ontwerpers en de smaakvolle 
wijze, waarop de tentoonstelling was behandeld, en wenschte 
dat Ar t i et Ind. steeds veel bij zou dragen tot den bloei der 
Ned. kunstnijverheid in het algemeen en die der Residentie 
in het bijzonder. 

Daarop werden de diploma's door de Jury uitgereikt. 
Na afloop daarvan viel de firma H . P. Mutters en Zonen de 

eer te beurt, de medaille, die door de Vereeniging voor teeken
onderwijs beschikbaar was gesteld voor het voorwerp, dat het 
meest blijken gaf de vruchten van goed teekenonderwijs te 
dragen, te ontvanger, van den Eere-voorzitter dier Vereeniging, 
Jhr. de Stuers. Spreker wees op de moeilijkheid ,waarin de Jury 
had verkeerd, want hadden de leden der Vereeniging in de 
tentoonstelling zich buiten mededinging gehouden, hier had
den allen om dien prijs gedongen. Hij waardeerde te meer 
het succes, dat de heer Mutters thans genoot, omdat het 
werk dier firma zoo duidelijk de sporen draagt van de zucht 
tot verbetering; groot is het verschil, wanneer men haar werk 
van 16 jaren geleden vergelijkt met de meubels, die thans 
door haar worden gemaakt en die best eene vergelijking kun
nen doorstaan met het werk van Parijschefabrikanten, zoodat 
Spreker niet schroomt te beweren, dat deze firma thans aan 
dc spits staat van het meubelvak in Nederland. 

De Voorzitter wenschte de heeren Mutters geluk met hun 
succes en bedankte hen tevens, dat zij de eer der Vereeniging 
Art i et Industriae op zoo roemrijke wijze hebben gehandhaafd. 
Hij bracht tevens een woord van dank aan allen, die mede
gewerkt gebben aan het welslagen der tentoonstelling en 
eindigde met eene dankbetuiging aan de pers, die zooveel had 
bijgedragen tot het behaalde succes. Bij voortduring beval hij 
haar de belangen der Nederlandsche kunstnijverheid en die 
die der Vereeniging Art i et Industriae aan. 

De heer Haaxman antwoordde namens de pers, bracht hulde 
aan het streven der Vereeniging en verzekerde, dat de pers, 
wier doel bevordering was der volkswelvaart, steeds alle po
gingen tot bevordering der kunstnijverheid met alle kracht 
zou ondersteunen. 

De leden der Vereeniging bleven nog eenige oogenblikken 
in gezellig onderhoud bijeen. 
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B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGK In de laatst gehouden 

vergadering van het Haagsche Departe
ment der Maatschappij ter Bevordering 
van Nijverheid werden aan drie leerlingen 
der Ambachtsschool alhier, zijnde H . Wit
maar, C. Velthuizen en C. Schepp, de 
premie uit het D. A . Thieme-fonds uitge
reikt. Uit dit fonds, gesticht ter eere van 
dc nagedachtenis van den bekenden uit
gever , wordt jaarlijks eene geldelijke pre
mie verstrekt aan den besten leerling van 
de ambachts- of industrieschool in Neder
land, die daartoe door het lot wordt aan
gewezen. De Haagsche Ambachtsschool 
was dit jaar de gelukkige en het Bestuur 
dier instelling wees het genoemde drietal 
aan; zij hadden met veel kunstvaardig
heid een lezenaar gemaakt, die in eender 
kerkgebouwen is opgesteld 

Voorts deelde de Voorzitter mede, dat 
de Commissie voor de in 1887 te houden 
kunsttentoonstelling het besluit genomen 
had de zaak niet te doen doorgaan, daar 
er gebleken was dat het eeuwfeest van 
het bestaan van het Departement niet in 
1887 gevierd wordt, maar reeds 9 jaar 
geleden h.'rdacht had moeten worden. 
Tevens was ingekomen eene misssivevan 
een aantal Haagsche ingezetenen, waarin 
zij zich bereid verklaarden, te trachtende 
tentoonstelling wel te doen doorgaan, mits 
het Departement opnieuw een bureel sa
menstelde, en zijn zedelijken steun bleef 
geven. Op voorstel van het Bestuur werd 
daartoe met algemeene stemmen besloten, 
nadat uitdrukkelijk was geconstateerd, dat 
deze opdracht niets prejudicieerde, omdat, 
indien het nieuwbenoemde bureel onmach
tig bleek, de zaak voor goed zou moeten 
worden opgegeven. 

Het bureel voor de in 1887 te houden 
tentoonstelling van kunstnijverheid is nu 
samengesteld uit de heeren: Jhr. Mr. R. 
A. Klerck, Jhr. Mr. W. Th. Gevers Dey-
noot, A . E . van Kempen, Mr. \V. Storten
beker, Dr. L. Mulder en A . W. Storten
beker, die allen zich bereid hebben ver 
klaard, de benoeming aan te nemen. Deze 
heeren stellen zich voor zeer spoedig bij-1 
een te komen, zich andere belangstellenden I 
te assumeeren en de zaak misschien in ' 
eenigszins gewijzigden vorm aan te vatten. 
Men vertrouwde, dat de inschrijvers in 
het waarborgfonds hunne inschrijving in 
stand zouden houden, wat trouwens reeds 
ter vergadering van vele zijden bleek. 

— Bij de bespreking der uitzonderings
wetten, die Maandag j l . in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal plaatsvond, 
werd de quaestie over den verkoop van 
den beker van Maximiliaan door den heer 
Farncombe Sanders aan critiek onderwor
pen. Genoemde heer betoogde op juridi
sche en historische gronden, dat aan de 
gemeente Veere de vergunning tot ver
vreemding niet mocht onthouden worden 
en voegde daaraan toe, dat de enorme 
koopsom, die daarvoor geboden was, haar 
instaat zou stellen om de financiën te rege
len zonder dat het noodig zou zijn tot eene 
uitzonderingswet de toevlucht te nemen. 
De wet werd echter aangenomen en Veere 
kan zich op het bezit van een kostbaar 
voorwerp blijven beroemen, waarvoor de 
ingezetenen zich dc betaling van plaatse
lijke accijnsen moeten getroosten. 

— Het toekennen van medailles van 
metaal zal weldra tot dc geschiedenis be
hooren. Bij de tentoonstelling van voe

dingsmiddelen, die in het jaar 1887 te 
Amsterdam gehouden zal worden, worden 
volgens den gebruikelijken weg diploma's 
voor gouden, zilveren en bronzen medail
les uitgeloofd. De gelukkige bezitters dier 
papieren belooningen kunnen zich dan de 
weelde vergunnen echte medailles aan te 
schaffen. 

R O T T E R D A M . Aan de leden van den 
Raad is het voorstel van Burgemeester en 
Wethouders in druk rondgedeeld omtrent 
de uitbreiding van de lijnen der Rotter-
damsche Tramwegmaatschappij. Volgens 
dit denkbeeld zou concessie worden ver
leend voor den aanleg en de exploitatie: 

A . van eene lijn langs de Boompjes tot 
nabij de Nieuwe Leuvebrug, aansluitende 
aan de rails langs de Gelderschekade, doch 
uitsluitend voor het vervoer van personen, 

B. van eene lijn van het Centraalsta
tion, Kruisstraat, Kruiskade, Mauritsweg, 
Eendrachtsweg, aansluitende aan de rails 
bij de Witte-de-Withstraat, onder verplich
ting van de Maatschappij om, zoo Burge
meester cn Wethouders dit noodig moch
ten achten, van de Witte-de-Withstraat, 
tot het Westplein (Hotel Leygraaff) dubbel 
spoor te leggen 

Beide lijnen zouden vóór den 1 Januari 
1888 in exploitatie moeten zijn gebracht. 

— Aflevering 11 van De Xntuur (uit
gave van J. G. Broese, te Utrecht) bevat: 

Een weegwerktuig met automatischen 
weegloonontvanger van Everitt(met fig.). — 
Merkwaardigheden in Amerika. Naar brie
ven van A. Tissandier (met fig ). — Glet-
schers. — De küpvisschen (met fig). — 
Saccharine. — Het internationaal poolon-
derzoek. — Het galoppeerend paard en 
eenige andere dieren, volgens moment-
photagraphieen (metfig.)t — Hetlichten van 
Zr. Ms. ramschip "Schorpioen" (met fig.). — 
Het nieuwe voedingsmiddel (met fig.). 
De Gricksche reus Amanab (met fig.). 
Een slot zonder veeren (met fig.). — Korte 
mededeelingen. — Sterrenkundige opga
ven. — Correspondentie.— Antwoorden.— 
Vragenbus. 

Inschrijving 
OP 

Dinsdag 21 December 1886, 
TEN KANTORI VAN I)E 

Gemeente-Gasfabrieken Oost-Zeedijk, 
naar de L E V E R I N G van: 

Getrokken IJzeren pijpen, IJze
ren en Koperen Fittings, Hou
ten Rozetten, Branders, Lan
taarnruiten, Vertind Looden 
Buizen, Rood en Geel Koperen 
Pijp, Lampenglazen, Kappen, 
Ballons, Houtschroeven, Klink
nagels , Vijlen, Bordpapier, 
Schoppen, Snij tangen, Pijp- en 
Sockettangen, gashaken, Kraan
sleutels, Fatent-olie, Lijnolie, 
Zeep, Zacht Vet , Vet iroetl, 
Kaarsen, Loodwit, IJzermenie, 
Kwasten , Zakken, Manden, 
Lampkatoen, Poetskatoen en 
Lappen, Sponzen, Zeemvellen, 
Luiwagens, Snuit van Vlas, 
Striktouw, Bruinwerk, Hennep, 
Houtskolen, Spieborstels, Be
zems, Kalk, Staal, Smeé- en 
Plant ijzer, Rood Koperen Lan
taarns, Gegoten IJzeren Lan
taarnpalen , Gesmeed IJzeren 
Lantaarnstoeltjes, Gegoten 
Ijzerwerk en andere Magazijn-
goederen; ten dienste der Ge
meente-Gasfabrieken te Rot
terdam. 

De Voorwaarden liggen op de gewone da
gen en uren , ter lezing op het kantoor der 
Gemeente-Gasfabrieken, Oost-Zeedjjk, en zjjn 
voor den prijs van 25 cents, verkrijgbaar bij 
Wed. P. VAN WAESBERGE EN ZOON, 
Boekdrukkers tuin den Houttuin N°. l.l, a l 
waar ook de gezegelde inschrjjvingsbilletten 
tegen betaling van 22'/, cents verkrjjgbaar 
zjjn. 

B E N O E M I N G E N . 
— Gedeputeerde Staten van Friesland 

hebben de heeren P. Gorter, te Hollum 
op Ameland, J. Terpstra, teWorkum, 1'. 
~ Jansen, te Leeuwarden en F. Raadsma 
te Ee, belast met het toezicht op en de 
voorbereidende werkzaamheden tot het ma
ken der sluis- en dijkwerken te Lemmer. 

A D V E R T E N T I E N . 
TE KOOP gevraagd: 

een partjj (J IJZER van ongeveer 18 Klgr. 
per Meter. Opgave van prjjs en profil en 
van den kortst mogeljjken tjjd, waarin het 
geleverd kan worden, aan het bureau van 
lit blad onder letter A. 

Bouwterrein te Koop. 
Aan den liocnnonilschen weg te 

Venloo y.ijn eenige goed gelegen 
BOUWTERREINEN te K o o p , 
van verschillende breedten en diep
ten, zeer geschikt TOOI den bouw 
van Heerenhuizen. 

Te bevragen hij den heer H . V A N 
G A S S E L T , Mr. Timmerman, aldaar 

OPENBARE 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 

AMSTERDAM zullen op Maandag 6 December 
1886, 
huis, 

a. 

He 

Metrisch-eingetlieiltes Skizzirpapier 
ir\ t o o , 

in rollen 0.70 X 10 Meter, aus dem Fabrik der Henen CARL 
SCHLEICHER & SCHÜLL in DUREN, lielèrt speziell 

Th. J. DOBBE & ZOON in Utrecht. 

des middags te 12 uren, op het Iïaad-
in het openbaar aanbesteden: 
Het leveren en stellen van ijze
ren toestellen en voorwerpen in 
de Rundvcoshiehthuizon der al
gemeene slachtplaats in de 
St ads-Riot landen; 
Het maken van een vaste Hou
ten Brug in den Haarlemmer
weg over den mond van de Kost-
verlorenvaart, enbybehoorende 
werken; 
De levering van 14 ton Balkrjzer 
voor de Brug in den Haarlem
merweg over de Kost verloren-
vaart. 
Voorwaarden dezer aanbesteding zjjn 

uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ0.20 voor de sub a, 
/O.'JO voor de sub b (met één teekening)en 
ƒ0.25 voor tie sub c genoemde (met één 
teekening aangehecht). 

Inlichtingen worden gegeven voor de sub 
a genoemde, op het Technisch Bureau, op 
het terrein in de Stads-Iiietlamlen, des och
tends te 11 uur, en voor de sub b en o 
genoemde, ten Kantore van den Stads-Archi
tect op het Raadhuis, Kamer N". 102 van 
11 uur 's ochtends tot 1 uur 's namiddags, 
gedurende de week welke der bestelling voor
afgaat. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
V A N TIENHOVEN, 

De Serreturie, 
Le JOLI.E. 

Amsterdam , 24 November 1 SS(i. 
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De Notaris W . C . H Ö H T L I N G K te Nij
megen zal, op Woensdagen 1 en 15 December 
1886, 's middags \i uur, ten huize van den 
Kastelein D. M EI,SEN te Keunimjen, veilen 
en z o n d e r b e r a a d verkoopen: 

Een Perceel B O U W L A N D , gelegen te 
Beuningen aan de Recksche straat, genaamd 
y>de Koperen", groot 3.70.70 H . A . 

Verpacht aan diversen tot stoppelbloot 
1SS7, voor ƒ 2:!5, waarvan kooper • , geniet. 

Betaling der kooppenningen 1 Mei 1SS7. 
Aanwijzing doet de Heer L . \V. JANSEN 

op de Linden te jlrui/ieyen. 

A . J. B A C O N & C». " 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en W a t e r l e i d i n 

gen , B o u w m a t e r i a l e n enz. 
BEKROOND met Gouden. Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m N'. ÜÏÏO, 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gehouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

Op Dinsdag den 7**" December 1886, des na
middags te één uur, zal door de WALSC'HE 
DIACONIE te tó/«,inhet Walschen Wees-
en Oudeliedenhuis aan het Pieterskerkhof 
aldaar, ten dienste van haar 

H O S P I T A A L , 
worden aanbesteed, in één perceel: 
H e t ve r r i ch ten van verschi l lende 

werkzaamheden i n het gebouw 
aan het R a p e n b u r g 12. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter 
inzage en overneming in genoemd Wees-en 
Oudeliedenhuis, op eiken werkdag de beste
ding voorafgaande, van 's morgens S uren 
tot 's namiddags 1 uur: afdrukken van het 
bestek zijn aldaar a/O.^j verkrijgbaar, zoo
lang de voorraad strekt. 

Verdere inlichtingen kunnen bij elen Ar
chitect, den Heer \V. C. M U L D E l i , verkre
gen worden, die op Dinsdag den SO"™ No
vember 's voormiddag» te elf uren aanwijzing 
in loco zal doen. 

Zegt het voort . 

HIK klili & BUDDINGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK VA» 

A i ^ t e ^ W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

ju en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmaii leerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
NEUCHATEL A S P H A L T E COMPANY LTD. LONDON, 

Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 
F A B R I E K i R A Ü E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

HL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphall\ve<r.en en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazynvloeren, Gangen, Verandas, 

Brug- en Dakbedekkingen, Relon-lïindeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg S, Amsterdam, of bjj den Heei 
H . G. K N O O P S C.OZN. , Beekstraat F. 68, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ABN BEU sullen Vrijdag 3 December 
1886, 's voormiddags 11'/, ure, in het open
baar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Het maken, leveren en stollen 
van openbare waterplaatsen. 

Bestek met gezegeld inschrjjvingsbiljet tegen 
betaling van/ 0.50 ter Secretarie verkrijgbaar. 

Aanbesteding. 
Het R. C KERKBESTUUR S'. JORIS te 

Sl'll. It 1)1.1 K, Provincie Noord Holland. Bis
dom Haarlem (bij de stat ions Arenhorn en Hoorn) 
is voorneniens op Donderdag 9 December a. s. 
des namiddags ten 1 ure in de herberg van 
J DE H A A N aldaar, aan te besteden: 

Het sloopon van het Priesterkoor 
en het b;>uwen van een gedeelte 
nieuwe Kerk enz. aldaar. 

De bestekken a / ' L — bij den Boekhande
laar J . S. DE HAAS, Paleisstraat 14 te 
Amsterdam. 

Bestekken en teekeningen liggen van af 
2'i November a. s., ter inzage in het lokaal 
van aanbesteding te Spierdijk en in 't lokaal 
cl'Geelvink, Singel 580, te Amsterdam. 

Aanwijzing en inlichtingen dagelijks van 
ü—5 ure bij den Bouwmeester A. C. B L E U S 
te Amsterdam en bjj den Opzichter D. SU
T H E R L A N D op het bouwterrein te Spierdijk. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere «/of 
niet tropische producten; 

Rnllciiile rn fapMMMItndt Slmiiivrnka|i[ieii, 
GEBOUWEN ia Scherphoek m iair andere b«i»*ijui, 

jek«l in ijzer «f ijzer mei hout of steen. 
VAN DER LINDEN & C"., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

ba l l nalMSVi lie op Loon. 

DE LINT & C'. 
OotlzeetUJk 2 I N . Holterdam. 

V L O E R - e n W A N D T E G E L S , 

T R O T T O I R - , I J H E Ï Ï - H I JZERSTEEMEIï E L S . 
Groote voorraden. 

H . & J . S U Y V E R , 
P A B R I K A N T E N V A N 

ST0Ö1ETELS i\ M M T U I G E i l 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188S bekroond met ' 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 
P I l O T O L I T I l O u l t P I l I E , P I I O T O Z I K f l G R A P D I E 

e n S t é r é o l j p e - l n r i c h l i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor PlioUllthogruphle, 
byzonder geschikt voor dc reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 

I en Bouwkundigen; op die voor P M •slnc»-
graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Nirrvo(,|ie-liirirh(iiig voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen niet proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratis toegezonden. 

O . J . T H I E M E . 

Gedrukt bij S. W. van der Wiel & O., te Arnhem. 

Photolith.v G. J . Thteme, Arnhem. DE OPMERKER X"divan 'i December IBfiü 
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RCHITECTVRAET ÏJM1CITIA 
•^^•-r'j7a i i l I^IBMIE jijt m 2sJ||SSî S 1 fc^iIItH,lN!llmilllllli»^,«illjllllllli^:,a 

Redacteur-Uitgever F. W. VAN GKNDT TGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiën: 

Bureau van De O/merher, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER, 

C. li. POSTHUMUS MEYJES en A. \V. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Heer 

C. It. P O S T H U M U S M E Y J E S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 

A.WAV,, 
ABONNEMENT /'2.2$ per 3 maanden of wel zes e tilden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
ƒ 7.50 en Nederlandsch-Indië ƒ 9 - — . beiden bij vooruitbetaling. 

ADVERTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en IO 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

A t 7 . O N D K R l . l j K K N O M M K K s , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer Arnhem en bij den Hoofd-Correspondent Jon. G. S T K M I . K K C Z N . , Boek *1 

T H . G. S T R K N C . E R S , Ootterdokalnis, te Amsterdam. handelaar te Amsterdam. 

B E R I C H T 
Het nieuwe Genootschapsjaar vangt aan met i Januari 1887. Zi j , die vóór dien datum als gewoon of 

buitenlid tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog loopende van de betaling der contributie vrijge. 
steld en ontvangen de tot 1 Januari verschijnende nommers van De Opmerker zonder bijbetaling. De contri
butie voor gewone (d. i . te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt/12.—, die voor buitenleden / 7.50 per 
jaar. Zij ontvangen daarvoor wekelijks De Opmerker en betalen voor het plaatwerk De Bouwmeester, waar
van de particuliere prijs ƒ 8 . — bedraagt, slechts ces gulden per jaargang. H E T B E S T U U R . 

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

De 872ste vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 8 December a. s., in een der zalen van het 
American Hotel alhier. 

De agenda voor die vergadering is: 
1". Mededeelingen van het Genootschap. 
2". Lezing van den Heer Henri Evers, over Hein

rich von Ferstel. 
3". Kunstbeschouwing, te geven door den heer Leo

nard A . Springer. 
Namens liet Bestuur: 

de iste-Secretaris, 
Th. G. Strengers. 

BIJ D E P L A A T . 
In Apr i l 1886 ontving ik de opdracht voor het 

maken van verschillende schetsen voor een chalet, dat 
in de omstreken van het door natuurschoon zoo wel
bekende Rozendaal (Velp) zou gebouwd worden. Daar 
de omgeving uit hoog hout bestaat, kwam mij het 
genre, op bijgaande plaat voorgesteld, zeer passend 
voor. De gevels zijn gedacht in kleurige baksteen 
met toepassing van witte Oberkirchener steen voor be
kroningen , lijsten enz., en de buiten-houtwerken in 
blank Amerikaansch grenen. 

Van uit het overdekte plateau van den toren zou 
men een schoon vergezicht hebben over de heerlijke 
omstreken. 

De bouwkosten waren geraamd op ±f 45,000 zonder 
de binnenbetimmeringen voor de hoofdvertrekken van 
het parterre. 

Door onvoorziene omstandigheden werd aan de uit
voering geen gevolg gegeven. 

A . R. F R E E M . 

(A. et A.) D E K U N S T L E E R V A N S E M P E R . 

Hoewel reeds in ons nummer van 3 Januari 1885 
eenige mededeelingen over Semper's kunstleer voor
kwamen , kan het zeker geen kwaad dit onderwerp 
nog eens wat uitvoeriger te behandelen. Semper is 
bij de Nederlandsche architecten zoo goed als onbe
kend; de nuchter-practische zin doet hun geen beha
gen scheppen in het lezen van boeken, die eenigszins 
speculatieve beschouwingen bevatten. 

Merkwaardig vooral is hetgeen Semper omtrent de 
schoonheid opmerkt. De mensch is geboren met een 
instinctmatig verlangen om de wereld , waarin hij leeft, 
te begrijpen, met een gevoel van onvoldaanheid met 
het bestaande, met een ingeschapen drang naar ver
betering, naar volmaaktheid. Wanneer hij in het vol
gen van dit instinct belemmerd wordt j moet hij lijden 
naar den geest. 

Uit deze zucht naar verbetering en volmaking zijn 
drie belangrijke uitingen van den mensch voortgeko
men: de "wc tense hap, waardoor hij in het wezen der din
gen tracht door te dringen en die hem tijdelijk lafenis 
geeft voor zijn dorstende ziel, doch hem ten slotte on
voldaan laat; de godsdienst, waardoor hij zich een 
heilstaat hiernamaals schept, die hem het lijden van 
het aardsche leven zal moeten verzoeten; de kunst, 
door middel waarvan hij zich een wereld in de wereld 
schept. 

Bij de eerste kunstwerken, die de mensch voort
bracht, volgde hij de natuurwetten. De eurythmie, 
die men bv. in de meest primitieve kunstuitingen terug
vindt , is aan de regelmatige terugkomst der dagen, 
jaargetijden, enz. ontleend. Deze eurythmie vond hare 
onmiddellijke toepassing in de bouwkunst en de toon
kunst, twee kunstuitingen, waarbij van navolging dér 
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natuur geen sprake is. Men heeft dan ook deze kun
sten wel eens cosmische genoemd. 

De kunsten, die op navolging van voorbeelden in 
de natuur berusten , zijn van deze cosmische kunsten 
afhankelijk. De mensch vond reeds genoegen in een 
rythmischen dans, lang voor hij de schoonheid van een 
bloem besefte. Eerst langzamerhand kwam hij ertoe, 
natuurgenot te smaken. Nog thans kan men waarne
men, dat het al of niet waardeeren van natuurschoon 
afhangt van de mate van ontwikkeling van den be
schouwer. Wie herinnert zich niet de anecdote van 
den matroos, die, toen hem op een schoonen zomer
avond door een enthousiast gevraagd werd welke ge
dachten de zonsondergang in hem opwekte, ten ant
woord gaf, dat hij eraan dacht, hoe aangenaam het 
zou wezen, indien al dit zeewater eens grog was. 
Wie beschaafd is, ziet, bij het aanschouwen van een 
grootsch natuurtafereel , allerlei , waarvoor de onbe
schaafde mensch, die hetzelfde ziet, geen oog heeft. 
Zoo zien een schilder, een beeldhouwer, een tooneel-
schrijver de natuur weer anders dan een gewoon ont
wikkeld mensch. 

De laagste vormen der schepping. bv. de kristallen, 
zijn gchoei volgens de waarneembare wetten van het 
heelal gevormd. Zij bestaan uit een centrum , waartoe 
alle omringende deelen op een bepaalde wijze aange
trokken zijn. Zij vertoonen this een beeld van de 
eurythmie. Plaatst men een kristal op een zijner zijden, 
dan vertoont het aan beide zijden van één middenas 
twee gelijke helften, waarvan de eene het spiegelbeeld 
van de andere is, en ontstaat dus symmetrie. 

De planten daarentegen geven ons een denkbeeld 
van proportie, omdat haar vorm geevenredigd is aan 
de groeikracht. Bij de dieren eindelijk vinden wij de 
directie, die de uitwerking is van den strijd van hun 
wil en dc middenstof, waarin zij zich bewegen. A l 
wat schoon is, moet één dezer vier eigenschappen ver
toonen. Symmetrie vindt men bij deuren, vensters, 
omlijstingen; proportie in torens, zuilen; directie in een 
zeilend schip, een wapperende vlag, een wuivende 
pluim; eurythmie in een dans, een toonstuk, enz. 

Wij hebben nu medegedeeld hoe Semper over de 
schoonheid dacht, laat ons nu nagaan hoe hij de 
architectuurvormen verklaart. Hij acht de wereld reeds 
te oud , dan dat men nog tot de bron der mensche-
lijke beschaving zou kunnen opklimmen. Toch doet 
hij ons zien, hoe primitieve kunstvormen nog gedurende 
eeuwen , nadat zij voor het eerst geschapen zijn , bleven 
voortbestaan. De tijdrekenkunde is echter voor hem, 
die zich in dergelijk onderzoek verdiept, een slechte 
gids. De Egyptische reliefs bv., die veel ouder zijn 
dan de Assyrische , behooren tot een veel meer ontwik
kelde kunst dan deze laatste. 

Waar wij echter sporen van monumentale kunst 
vinden , treffen wij steeds bepaalde grondvormen aan, 
die op één cn denzelfden oorsprong wijzen. Deze 
grondvormen, die tot op onzen tijd, hoe ook ont
wikkeld , gebleven zijn, moeten wij bestudeeren, om 
ons van de oudste bouwkunst een denkbeeld te kun
nen maken. 

Ieder menschenwerk dankt zijn vorm aan twee oor
zaken, nl. aan het doel, waarvoor het bestemd is, en 
aan de stof waarvan, en de werktuigen, waarmede het 
vervaardigd is. Daar het doel, waarvoor een voorwerp 
bestemd is, door alle tijden heen genoegzaam hetzelfde 
bleef, om reden de behoeften der menschen geen ver
andering ondergingen, is bv. de vorm van ons heden-
daagsch drinkgereedschap slechts weinig verschillende 
van dat, wat in voorhistorische tijden gebruikt werd. In 
de wijze van vervaardigen kwam echter voortdurend ver
andering en nieuwe grondstoffen werden telkens ontdekt; 

vandaar dat, ofschoon de hoofdvorm dezelfde bleef, 
men toch telkens een anderen stijl waarneemt. 

Een derde element heeft voorts nog invloed op alle 
menschenwerk, en dat is de trap van beschaving, voor
namelijk ook wat betreft den godsdienst, waarop de 
vervaardiger staat. 

Semper heeft dit derde punt echter niet uitgewerkt, 
hoewel hij zich voorgesteld had, dit in zijn tweede 
deel van der Stil. dat nooit verschenen is, te doen. 
Wel echter heeft hij zich uitvoerig met de beide an
dere punten beziggehouden. 

Om den invloed van de grondstoffen aan te toonen, 
verdeelt hij ze in vier soorten , en we!: 

ei. die buigzaam en taai zijn, en dus een grooten 
weerstand tegen trekking bieden ; 

/>. die zacht en plastisch zijn en die men, na ze 
in een bepaalden vorm gebracht te hebben, hard kan 
maken ; 

c. die men in groote elastische stukken, weerstand 
biedende tegen buiging , verkrijgen kan; 

d. die in groote harde stukken, zoowel tegen druk
king als tegen trekking bestand , te bekomen zijn. 

De kunst om de materialen te bewerken verdeelt 
Semper, in overeenstemming hiermede , in vier soor
ten , als : 

a. textile kunst (weverij, enz.) 
b. ceramische kunst (pottebakkerij, enz.) 
c. tectonische ;, (timmermanskunst, enz.) 
d. stereotomischc kunst (steenhouwerskunst, enz.) 
Het is natuurlijk niet altijd mogelijk de grenzen 

scherp te trekken, daar dikwijls voorwerpen, die oor
spronkelijk bv. in aardewerk vervaardigd werden, later, 
met behoud van denzelfden vorm, van eenig ander 
materiaal werden gemaakt. Andere weer, bv. bak-
steenen en dakpannen, werden van klei gemaakt, of
schoon ze oorspronkelijk hun vorm aan de stereoto-
mische kunst te danken hadden. 

Semper beschouwt onder de rubriek tectonische kunst 
dan ook niet slechts timmerwerk alleen, maar ook 
constructies in steen, zooals die der Egyptenaren en 
Grieken, waarbij slechts van navolging van de oor
spronkelijk in hout uitgevoerde architectuur sprake is. 
Onder stereotomische kunst verstaat hij niet slechts 
het behouwen van steen, maar ook het snijden in 
hout, enz. Textile kunst ziet Semper niet alleen in 
de eigenlijke weefsels, maar in alles, wat voor beklee
ding dient, als vloertegels , stucwerk , houten beschot
ten , metalen platen, bestemd om een kern van minder 
aanzienlijk materiaal te bedekken, enz. Uitvoerig toont 
Semper aan, hoe bekleeding bij alle kunst de voor
naamste rol speelt. Kerst de latere Romeinsche kunst, 
en in navolging daarvan de Christelijke kunst, liet de 
bekleeding varen, en toonde de constructie zooals zij 
was, doch met de Renaissance begon het systeem van 
beklcedcn weder opnieuw te hcerschen. 

Semper beschouwt dan ook de Gothiek als het tijd
perk van het grootste verval. Een Gothische kerk 
maakte op hem den indruk van iemand, die zijn been
deren buiten zijn vel draagt. 

Reeds bij een vroegere gelegenheid wezen wij erop, 
hoeveel overeenkomst er bestaat tusschen de denkbeel
den , door Semper in zijn Stil neergelegd, en die, 
welke Carlyle in zijn Sartor Resarttts uitsprak. 

(Wordt vervolgd) 
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A R C H I T E C T O N I S C H E T Y P E N . 
„i\*« //,'/' iek Vtnder wurkeydt nj> nie-

mant in 11 liesonder gkeinnnt, tuaer 
lul> ile kluppel in '1/ionderi blinde-
tingit gheworpen? 

G . A . BRKDKROO. 
II. 

E E N PRACTICUS. 

Hij is een goede vijftiger, van middelmatige lengte, 
met een blozende gelaatskleur en wiens haar reeds 
begint te grijzen , ofschoon het aan zijn bakkebaarden, 
die hem een voorkomen van burgerlijke deftigheid 
geven , nog te zien is, dat hij eens donkerblond ge
weest moet zijn. Zijn staalblauwe oogjes kijken schrander 
de wereld in, niet brutaal, soms zelfs met een zekere 
goedigheid, doch zelfs dan nog met een uitdrukking 
van slimheid. 

Er is een tijd geweest, dat zijn ouders niet wisten 
wat zé met hem beginnen moesten. Niet dat hij in 
zijn jeugd zulk een losbol was, daarvoor waren hem 
de beginselen der deugd op een te voelbare wijze in
geprent ; tie wanhoop zijner ouders vond echter haar 
oorsprong in de ongunstige verklaringen, door zijn on
derwijzer omtrent de vorderingen op school afgelegd. 

Toen hij dan ook, na zich, zoo goed en zoo kwaad 
het ging, op een Fransche school aan de borst der 
wetenschap gelaafd te hebben, de wereld in moest, 
wist zijn ouderenpaar niet, wat met hem aan te vangen, 
totdat een der bloedverwanten op het lumineuze denk
beeld kwam , den knaap op timmeren te doen. Over 
die periode aan de schaafbank kan onze practicus thans 
nog met welgevallen spreken. 

„Zie je, mijnheer, je wordt nooit een goed architect, 
als je niet eerst je tijd aan de schaafbank gestaan 
hebt!" is een phrase, die hij gaarne in den mond neemt. 
Toch schijnt het, dat hij op den timnierwinkel niet 
bijster veel heeft uitgevoerd. Hij bleef natuurlijk te
veel heer om ooit een behoorlijk timmerman te worden. 
De benaming van het gereedschap, wat schaven en 
wat gaten hakken, ziedaar alles wat hij na zijn leertijd 
van twee jaar kende. 

Toen had hij in het timmeren al geen zin meer, 
en daar het ook zijns vaders eer te na was dat hij 
als timmerman den kost zou verdienen, werd hij naar 
de Stadsteekenschool gezonden, om zijn hand te oefenen 
en zijn geest te beschaven. A l ging het ook hier niet 
vlug, hij kon toch eindelijk aan zijn verbaasde fami
lieleden een portefeuille toonen met al de timmer- en 
metselverbanden en al de orden van Vignola, van de 
Toskaansche af tot de Composiete toe. 

Wat nu ? Het fortuin was onzen jongeling gunstig, 
en door bemiddeling van een zijner ooms werd hij in 
een naburige stad bij een groot burgerbaas geplaatst, 
om dezen bij het ontwerpen van de woon- en winkel
huizen de behulpzame hand te bieden. In deze be
trekking begonnen zijn talenten zich te ontwikkelen. 
A l mocht hij in zijn ontwerpen geen bijzondere stijl
kennis of een weelderige fantasie tentoonspreiden, 
dit kon zijn baas minder schelen , die al heel blij was, 
wanneer hij maar een plattegrond en een opstand 
kreeg, om naar te werken. Wat echter de patroon 
een benijdenswaardig talent in zijn kweekeling achtte, 
was de slag, die hij had, om met de klanten om te 
gaan. In de eerste jaren kwam dit talent den patroon 
ten goede, doch toen de leerling dreigde zijn chef te 
zullen overvleugelen, begreep deze, dat het wenschelijk 
zou zijn zich van hem te ontdoen. Na een vrij heftig 
tooneel stond onze held dus op vijf-en-twintigjarigen 
leeftijd weer op straat. Hij was echter niet geheel 
zonder middelen, want, daar hij zeer zuinig geleefd 
had, was het hem mogelijk geweest een groot deel 
van het maandgeld, dat hij bij zijn patroon boven 

kost en inwoning genoot, te besparen. De aanvechtingen, 
waaraan zoo menig jongmensch blootstaat, had hij 
nooit gekend; zijn eenig ideaal was geld verdienen. 

Na eenigen tijd als opzichter gezworven te hebben, 
vond hij, door een huwelijk met een burgerjuffrouw 

1 die eenig vermogen bezat, gelegenheid zich te vestigen. 
I Van toen af liep alles hem mede, en van het eene 
\ werk raakte hij aan het andere; meer en meer maakte 
\ hij zich naam als practicus, en werkelijk , in zekeren 

zin verdiende hij dien naam, als daarmede althans 
iemand bedoeld wordt, die aan alle geestelijke ont
wikkeling volkomen vreenul is. 

Een jaar of tien was hij in een provinciestad werk
zaam , doch toen zag hij in , dat hij in de hoofdstad 
des Rijks met meer voordeel zijn vak zou kunnen 
uitoefenen. Hij verhuisde dan ook en richtte zich op 
betrekkelijk eenvoudige wijze in, want met de jaren 
was zijn spaarzaamheid er niet op verminderd , zoo zelfs, 
tlat sommigen hem voor een gierigaard scholden. 
Toch zal men zien , dat onze vriend met het geld niet 
karig was, waar het gold een spierinkje uit te werpen 
om een kabeljauw te vangen. 

Aanvankelijk had hij in de hoofdstad niet veel te 
doen, doch langzamerhand kwam hij ook hier aan 
werk, waarbij het geluk hem telkens dienstig was. 
Zoo was bijvoorbeeld zijn klant nog aan het peinzen 
of hij zijn fabriek wel verbouwen zou, toen plotseling 
een verwoestende brand dezen noopte op een schaal te 
bouwen, als hij, zonder dit ongeval, nimmer gedaan 
zou hebben. 

A l bestond dit bouwwerk, als de meeste fabrieken, 
uit niet veel meer dan eenige muren met lichtopenin
gen en daken erop, het was voldoende om ook daar 
des bouwmeesters naam als practicus tc vestigen, 
ofschoon de eer veel meer den technoloog toekwam. 
Toen de nieuwe inrichting geopend werd, zongen al de 
voorname dagbladen als om strijd den lof van den 
architect. 

Nu was zijn naam in de hoofdstad gemaakt, endaar 
hij zoo verstandig was om in verschillende industriüele 
ondernemingen, waarvan hij vermoeden kon dat zij 
bouwen zouden, eenig geld te steken , had hij weldra 
zooveel werk, dat zijn beide, met ƒ 5 0 's maands be
zoldigde teekenaars het werk niet meer afkonden. 

Daar men echter ook langzamerhand fraaie gevels 
begon te verlangen en onze practicus, wien het niet 
aan gezond verstand ontbrak , inzag, dat noch hij noch 
zijn twee hulpkrachten die zouden kunnen verschaffen, 
nam hij een jong Duitscher in dienst, die voor een 
minimum salaris gevelontwerpen in alle stijlen, cn met 
dc fraaiste kleuren aangewasschen , vervaardigde. 

Zoo kreeg onze practicus langzamerhand ook als 
kunstenaar een zekeren naam, hetwelk zoolang duurde, 
totdat zijn Duitsche kunstenaar er genoeg van had en 
meende, op eigen wieken meer te kunnen verdienen. 
Menig vakgenoot vertelde toen aan wie het hooren 
wilde, dat onze held zijn gevels niet zelf had ontworpen , 
doch deze nam de zaak vrij kalm op, verklaarde dat 
deze geruchten aan jalousie de métier moesten worden 
toegeschreven, en nam een jong Franschman in dienst. 

Met diens hulp maakte hij de plans voor de grootste 
bouwwerken, en hoewel deze allen niet even stevig 
bleken toen zij uitgevoerd waren, dit schaadde zijn roep 
niet. Practisch was hij en practisch bleef hij. Welk 
architect toch probeerde zooals hi j , wanneer met een 
patroon een werk moest opgenomen worden, of elk 
raam wel schoof, of het knipje op de turfkist in de 
keuken wel gemakkelijk ging? 

„Ja , j a , mijnheer", zei dan de patroon 's middags 
tegen zijn vrienden aan de bittertafel op de sociëteit, 
„dat is nog eens iemand, die op kleinigheden let 
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I.aat hij nu zoo'n groot licht niet wezen, practisch is 
hij door en door." 

Eindelijk, toen onze practicus zoo door de specu
lation , die hij af-en-toe met merkwaardig succes op 
touw had gezet, zijn koetjes op het droge had, gaf 
hij er de voorkeur aan op zijn lauweren te gaan rus
ten , en thans woont hij op een bescheiden villa in een 
klein dorp, waar hij met veel waardigheid de rol van 
notabele vervult. Zi j , die hem in zijn jeugd gekend 
hebben , verbazen zich, dat hij het zoover gebracht heeft. 

I G N O T U S . 

M E U B E L W F. D S T R IJ I), 
UITGESCHREVEN DOOR H E T KONINKLIJK NEDER

LANDSCH HANDELS MUSEUM T E A M S T E R D A M . 
De onderstaande circulaire van Directeuren van het Konink

lijk Nederlandsch Handels-museum, te Amsterdam, verdient 
in ruimen kring verspreid te worden. Zij luidt als volgt: 

•Van verschillende zijden wordt ons medegedeeld, dat eene 
vereeniging van meubelmakerpatroons te Amsterdam pogingen 
in het werk stelt om eene algemeene deelneming aan onzen 
2ii.n meubelwedstrijd te verhinderen. 

«Het welslagen daarvan is reeds zoo goed als verzekerd, 
doch juist daarom doet het ons leed, dat die vereeniging zich 
niet tot ons gewend heeft of openlijk hare bezwaren heeft ken
baar gemaakt: berusten deze op bepalingen onzer algemeene 
voorwaarden, er ware niets eenvoudiger als om tot een ver
gelijk te komen waarmede alle deelnemers gebaat zouden zijn 
en waartoe men ons ten allen tijde bereid zoude vinden; gel
den zij de hoofdzaak, dan kan alleen aan een misverstand ge
dacht worden, daar het gronddenkbeeld den toets der kritiek 
doorstaan heeft. Wij vermeenden dat onze jongste meubelwed
strijd voldoende had bewezen, dat het buitenlandsch fabrikaat 
zoo wat teekening, vorm, afwerking en prijs betreft, door het 
Nederlandsche verdrongen kon worden. Komen nu echter de 
Nederlandsche meubelfabrikanten daartegen op cn kunnen zij 
op den d u u r tegen deze prijzen niet met een billijke winst 
leveren, dan hebben wij ons vergist en blijft voor b e s c h e i 
den m i d d e l e n geen andere keus dan terugkeer tot het 
b u i t e n l a n d s c h f a b r i k a a t . Verwonderlijk is het dan ech
ter, dat zoovele inzenders voor dc opgegeven prijzen meer ge
leverd hebben dan bij het programma was voorgeschreven; wij 
herinneren bijv. aan bet met den prijs van tweehonderd vijftig 
gulden bekroonde slaapkamer-ameublement der Firma Blecsing 
met matrassen en peluw en een volledig waschgarnituur, 
beiden buiten programma. 

«Wij erkennen dat er onderscheid bestaat tusschen meubel
fabrikanten . die slechts dure en kostbare stukken leveren en 
anderen, die voor burgerhuishoudingen werken; tusschen hen 
die met eene matige winst tevreden zijn en anderen, die meer 
dan dit verlangen, en bijgevolg onze wedstrijden niet voor allen 
geschikt zijn; dat zij. die in den regel zeer dure stukken of 
wel hoogst ordinair werk fabriceeren, bij de deelneming geen 
voordcel hebben, omdat zij daarmede buiten hunne specialiteit 
gaan, doch deze doen dan ook beter zich te onthouden, want 
h i j , d ie zijne i n z e n d i n g te l aag i n p r i j s s t e l t , is of 
geen man van zaken of geen eerlijk mededinger. 

«Zoo lang de bedoelde bezwaren niet van persoonlijken aard 
zijn en te goeder trouw in het midden gebracht worden, kun
nen zij niet ontspruiten uit het feit, dat een derde, staande 
tusschen fabrikant en publick, de zaak in handen genomen 
heeft. Ware deze tusschenpersoon overbodig, wij zouden dc 
eersten zijn om het recht te erkennen hem over boord te wer
pen. Doch wat wil men? een soortgelijke wedstrijd tusschen 
fabrikanten onderling, beheerd, ingericht, cn geëxploiteerd 
door eenigen uit hun midden? dit is immers ondenkbaar: 

1". zou ieder deelnemer daarbij moeten beginnen om een vrij 
aanzienlijk bedrag te storten voor de voorloopige uitgaven van 
allerlei aard; 

2°. zou de verkoop tot de grootste onaangenaamheden aan
leiding geven 

«Meent n.l. een meubelfabrikant, dat hij daarmede een zijner 
concurrenten als bestuurder zou kunnen belasten? of zou 
niet ieder genoodzaakt zijn gedurende de tentoonstelling een 
vasten vertegenwoordiger bij zijne inzending te plaatsen en 
welke onkosten zou dit voor den buitensteedschen inzender 
medesleepen ? waar blijft dan de waarborg voor het publiek? 
waar dc onpartijdige behartiging der belangen van alle in
zenders. 

«Geen comité, samengesteld uit mannen wier hoofdbezigheid 
elders ligt, kan voor den inzender goedkooper en vor.rdeeliger 
werken dan wij, die voor soortgelijke tentoonstellingen spe
ciaal zijn ingericht; de vraag is niet of onze Vennootschap 

P C t staangeld bij n iet-verkoop en bij 5 pCt. over tot 
stand gebrachte bestellingen (waartegen de fabrikant het voor
deel geniet van contante betaling) nog eenige verdienste maakt, 
doch of een ander g o e d k o o p e r en m i n s t e n s e v e n goed 

\ de noodige plaatsruimte, de administratie, de bemiddeling bij 
I dim verkoop, de bewaking en het toezicht, de noodige publi

citeit, dc uitgeloofde prijzen enz. enz. kan en zal leveren. 
«Wij ontkennen dat zulks mogelijk is en zien daarom geen 

anderen grond voor eene ter goeder trouw gevoerde oppositie, 
dan op een of meer bepalingen onzer algemeene voorwaarden ; 
m. a. w. een of a n d e r p u n t v a n u i t v o e r i n g ; welnu, 

I wij herhalen: wij zijn niet onfeilbaar en nog nimmer hebben 
wij het oor gesloten voor ernstige, gegronde bedenkingen; 
waar het dus eenvoudig een punt van uitvoering betreft, is 
overeenstemming, voortvloeiende uit eene onderlinge bespre
king, met ons zeer gemakkelijk te bereiken. 

«W ranneer dan echter straks de groote trom geroerd en 
achter onzen rug betoogd wordt, dat onze wedstrijden de markt 
bederven en dat hi j , die n u ameublementen van / 350.— 
verkocht heeft, er a n d e r s evenveel van ƒ 5 0 0 . — zou ver
kocht hebben, moge dan ook het gezond verstand en het wel
b e g r e p e n eigenbelang een woordje medespreken cn niemand 
zich laten medesleepen tot het nemen van een besluit, dat 
hoogstens aan e n k e l e n ten goede k a n komen, doch v e l e n 
een billijk voordeel zal doen derven." 

Zouden de ontevredenen onder de meubelmaker-patroons erin 
slagen om deelneming aan den wedstrijd te verhinderen? Wij 
betwijfelen het en vertrouwen dat het gezond verstand van de 
meerderheid zal zegevieren. 

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

Vergadering van 26 November 18S6. 

Nadat de leden in de gelegenheid gesteld waren kennis te 
nemen van het schoone plaatwerk Die art hiteelonisehen For-
men der Renaissance 11111/ Hire Decoration, opende de Voor
zitter de vergadering en werd. na goedkeuring der notulen, aan 
de orde gesteld het schrijven van het Hoofdbestuur, waarin 
de Afdeeling wordt uitgenoodigd eenige personen aan te wijzen, 
0111 de Commissie van enquête in zake den fabrieksarbeid te 
dienen van advies. 

Hierover ontspon zich een levendig debat, waaruit bleek, 
dat de meeste leden den termijn veel te kort vonden om zulk 
een belangrijke zaak te behandelen. Nadat besloten was die 
inlichtingen in eigen kring te verzamelen, en ze op aanvrage 
der Commissie tc verschaffen, las een der leden eene novelle 
voor, waarin op populaire wijze aangetoond en met voorbeel
den gestaafd werd, dat er waarschijnlijk van den arbeid wei
nig hei] te verwachten was. Niettegenstaande deze bijdrage 
en vele bezwaren, lieten de heeren Groen. Verhoog en Loo-
man zich de benoeming welgevallen tot leden van een comité, 
dat de Commissie van enquête, desgevraagd, inlichtingen zal 
verschaffen. 

Vervolgens werd de vraag behandeld: «of de Afdeeling ook 
pogingen in het werk kon stellen om een nieuw uurwerk in 
deze Gemeente te verkrijgen". Alvorens deze zaak in discusie 
te brengen, bleek uit een door den Secretaris uitgebracht rap
port, dat het tegenwoordig uurwerk zeer oud is , op tal van 
plaatsen versleten en daardoor in den gang onnauwkeurig. 

Vele leden bespraken de zaak; terwijl de een beweerde, dat 
aan Leiden, de plaats waaruit de tijdsignalen door geheel ons 
land gegeven worden, zeker een beter uurwerk dan het bestaande 
pastte. wees een ander erop, dat de beurzen der belasting
schuldigen nog meer zouden getroffen worden, en was men 
voor 't overige van meening. dat in deze zaak de Maatschappij 
van Nijverheid moest voorgaan. Bij stemming bleek, dat de 
meerderheid der leden van meening was, dat het niet op den 
weg der Afdeeling lag in deze de noodige stappen te doen. 

Alsnu wordt het woord gegeven aan den heer G. Looman, 
die een voordracht hield over «onze vochtige woningen". Spreker 
ving aan met erop te wijzen, dat de maatregelen, die kunnen 
dienen om de gezondheid van allen te bevorderen, in twee 
hoofdgroepen gesplitst kunnen worden. Ten eerste moet men 
zorgen voor goeden afvoer van fecalien en hemelwater, voor 
eene goede verhouding van de hoogte der gebouwen tot de 
straatbreedte, en het reinhouden van wateren en straten. Ten 
tweede zal men door duidelijk omschreven bepalingen moeten 
zorgen, dat dc inwendige bouw van iedere woning aan zekere 
hygiënische eischen voldoet. De voornaamste oorzaak van de 
vochtigheid onzer woningen moet in den bodem gezocht worden. 
Op zulk een onzuiveren bodem ontwikkelen zich zoogenaamde 
zwammen, welke onderscheiden worden in : I' de schimmels, 

de gistzwammen en ten 3J' de splijtzwammen. Vervolgens 
geeft spreker verschillende middelen aan de hand om den 
bodem onder nieuwe gebouwen te zuiveren en zegt, dat 
daarbij veel aanbeveling verdient, om onder den geheelen 
binnenbouw eene vochtwerende cementbeton- of asphaltlaag 
aan te brengen. Na deze hoogst belangrijke voordracht, gaf 
de heer Looman, met betrekking tot elke nieuwe woning, de 
volgende grondregels aan. 

1". Men moet het vocht beletten naar binnen te dringen. 
2° Het is wenschelijk een isoleerlaag van lood, vet- of hars

achtige stoffen, asphalt, verglaasde tegels of glas aan te brengen. 
30. Eene isolecring, in verband met goede luchtcirculatic i 
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is het beste middel om het indringen van vocht tegen te gaan. 
4 0 . Men moet die materialen bezigen, die het minst hygros-

cnpisch zijn, om daarmede zoo hoog mogelijk boven den bui
tengrond voort te werken. 

5». Men onderzoeke vooraf op welke wijze het vocht in dc 
woning zou kunnen komen om daarna den aard der bescher 
niingsmiddelen en de plaatsing ervan te bepalen. 

Nadat spreker deze punten breedvoerig toegelicht en aange
toond had hoe men oude vochtige wanden droog kan maken, 
besloot hij zijne belangrijke bijdrage met erop tc wijzen, dat 
verschillende gevolgen ontstaan door verschillende oorzaken 
cn dat men moet beginnen met het zoeken naar de oorzaak, 
voordat men het geneesmiddel bepale. 

Na dankzegging aan den heer Looman, moest wegens het 
gevorderde uur de behandeling van eenige zaken tot een vol
gende vergadering worden uitgesteld. 

B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
Vergadering van 2 December 1886. 

Na de gewone huishoudelijke bezigheden komt in behande
ling de volgende vraag: 

"Bevredigt ons de tegenwoordige wijze van bouwen hierter-
stede, meer in het bijzonder bedoeld bij het bouwen voor eigen 
rekening en voor particulieren, wanneer men haar beschouwt 
uit een esthetisch, constructief en moreel oogpunt? Zooniet, 
wat is daarvan de oorzaak en hoe is er verbetering in den 
toestand te brengen?" 

De bespreking dezer vraag was reeds uitvoerig in de vorige 
vergadering door den heer C. M. Droogleevcr Fortuijn ingeleid; 
hij stelt thans voor elk der onderdeden ervan op zichzelf te 
behandelen. Zijn bedoeling is alleen particuliere bouwwerken 
te bespreken, zoodat die, door Rijk en Gemeente gesticht, buiten 
beschouwing blijven. 

De bouwwerken uit een esthetisch oogpunt beschouwende, 
zegt de inleider, dat de meeste daarvan elke versiering missen, 
die hun eene plaats, zelfs van bescheiden aard, onderde kunst
werken kunnen doen innemen en dat zelfs daar, waar versie
ringen aangebracht worden, dit meestal op eene wijze geschiedt, 
die duidelijk doet zien, dat men eigenlijk geen begrip heeft van 
het doel der versiering, terwijl bovendien de verhoudingen 
verre van schoon zijn. Enkele goede uitzonderingen uit de 
laatste jaren daargelaten, zijn de gebouwen, waarop versiering 
is toegepast, geen kunstwerken geworden, omdat zoowel ont
werp als uitvoering veel te wenschen overlaten. Sprekers 
oordeel is ongunstig. 

Het oordeel van den inleider wordt door verschillende leden 
ondersteund, doch ook tegengesproken door te wijzen op de 
verbetering, die in den huizenbouw, vergeleken bij vroeger, 
valt op te merken. Vroeger stelde men zich tevreden met 
een muur met gaten; dat is nu veelal anders en beier. Vesti
gen wij het oog op hetgeen door het voorgeslacht is daarge-
steld, dan vinden wij ook daarin veel, dat verre van schoon 
is. Die toestand zal zich steeds voordoen. 

Nadat beide meeningen uitvoerig waren toegelicht en verde
digd, wordt als slotsom der discussien gesteld, dat de voor
uitstrevende richting bevredigend is, doch niet de wijze van 
bouwen, zooals die, op enkele gunstige uitzonderingen na, thans 
wordt in practijk gebracht. 

Uit een constructief oogpunt beschouwd, constateert de in
leider: gebrek aan soliditeit door het gebruiken van onvol
doende kwaliteit en afmetingen der bouwstoffen en te weinig 
zorg bij de uitvoering, Speciaal wijst hij daarbij op het ge
bruiken van slechte steenen en ondeugdelijk hout. Ten aan
zien van het hout herinnert spreker aan den vroegeren toe
stand, toen men bij zijn houtkooper steeds een voldoenden voor
raad goed gewaterd en vrij droog hout kon vinden. Die tijd 
is lang voorbij. De nu aangevoerde balken zijn onvoldoende 
of in het geheel niet gewaterd alhier aangevoerd en spoedig 
gezaagd en verwerkt. De kwade gevolgen daarvan blijven niet 
uit. Doch hoe dit zij, het hier gezaagde hout acht spreker 
altijd nog veel beter, dan het van buitenslands gezaagd aan
gevoerde. 

Ten aanzien van de metselsteen wordt des inleiders stelling 
gedeeltelijk toegestemd; men ziet steenen gebruiken, welke dien 
naam niet verdienen; toch worden ook door hen, die voor 
eigen rekening bouwen, steenen van goede kwaliteit gebezigd. 
Ken handelaar in bouwstoffen zegt, dat de slechtste steenen 
het meest door aannemers worden gezocht, minder door eigen 
bouwers. De bemerking blijft echter niet achterwege, dat ook 
door de bouwers voor eigen rekening zoowel slechte als goede 
steenen gebruikt worden. 

De bemerkingen omtrent het hout worden toegestemd en 
als oorzaak van den slechten toestand genoemd de enorme 
consumptie in vergelijking met vroeger. Er is geen tijd meer 
om het hout behoorlijk uit te loogen. Het zou zelfs te bezien 
staan of er voldoende plaats voor te vinden is. 

Het is niet te ontkennen, dat sommige constructiedeelen, 
b.v. bintlagen en muren, te zwak worden gemaakt. Zij zullen 
wel niet breken of vallen, maar stevig zijn ze in den regel 
niet. Over houtconstructien, in het algemeen, valt de verge

lijking tusschen het heden en verleden veelal niet ongunstig 
voor het tegenwoordige uit. 

Het stichten van een proefstation voor bouwstoffen wordt 
aanbevolen. Daardoor zal tegen het gebruik van slechte bouw
stoffen een slagboom worden opgericht. Hiertegen wordt aan
gevoerd, dat zulk eene inrichting niet veel zal helpen Monsters 
worden beproefd en goed bevonden, maar men heeft geen 
volkomen zekerheid, dat alles goed is; en hoeveel hangt boven
dien niet van de behandeling af. Het is duidelijk, dat slechts 
een gering gedeelte van de te gebruiken materialen aan eene 
beproeving zullen onderworpen worden. 

Bij de beschouwing van het onderwerp uit een moreel oog
punt, acht de inleider het eene onverantwoordelijke wijze van 
handelen, als de soliditeit van het gebouw te wenschen over
laat ; want of men bouwt tengevolge eener opdracht of om 
later te verkoopen, men drijft in de meeste gevallen een handel 
met leeken. die den aard der koopwaar niet kennen en tegen
over wie dus eene andere wijze van zaken doen gelden moet 
dan in den gewonen koophandel, omdat kooper en verkooper 
daar beiden deskundigen zijn. 

Evenals de beide vorige, lokt ook dit punt eene uitvoerige 
gcdachtcnwisseling uit, waarbij het onderwerp inverbandmet 
verschillende toestanden wordt beschouwd. Waar sommigen 
den gewonen koopman en aannemer meer vrijheden wenscht 
toe te kennen dan hem, die een huis bouwt met het doel het 
te verkoopen, achten anderen dit niet oorbaar. Zij oordcelen, 
dat in alle zaken de goede trouw op den voorgrond moet staan. 

Daar de tijd te ver verstreken is, wordt de verdere behan
deling der vraag tot een volgende vergadering uitgesteld. 

V A R I A . 
Suiker als middel tot het voorkomen der vorming van 

ketelsteen. In eene der laatste nommers van de Rivista 
di Artigleria e Genio doet de Italiaansche overste der 
Genie Agastino Polto eene korte mededeeling over de 
uitkomsten van proefnemingen met gewone suiker als 
middel om het vormen van ketelsteen in stoomketels 
te voorkomen. 

Een pijpketel met 126 pijpen werd voor de proeven 
gebruikt. Deze ketel werd gewoonlijk om de 45 da
gen (overeenkomende met 380 werkuren) schoonge
maakt, waarbij het gemiddelde gewicht van den afge-
kloptcn ketelsteen 12 K . G . bedroeg, in weerwil dat de 
beste middelen tegen het vormen van ketelsteen werden 
toegepast. Pij het nemen der proeven met suiker werd 
een derde deel der pijpen met voorbedachte rade niet 
schoongemaakt, waarna de ketel met water gevuld en 
daaraan eene hoeveelheid van 2 K . G . suiker toege
voegd werd; voorts werd gedurende den werktijd om 
de zeven dagen afwisselend I en 2 K . G . suiker in den 
ketel geworpen. Nadat op deze wijze evenals gewoon
lijk 45 dagen gewerkt was, werd de ketel schoonge
maakt en bleek het dat het afkloppen te eenenmale 
onnoodig was, terwijl de aanslag van ketelsteen in de 
niet schoongemaakte pijpen aanzienlijk verminderd was 
en de afgeklopte pijpen zuiver en blank gebleven wa
ren. E r werd eene hoeveelheid van ongeveer 8 K . G . 
oude ketelsteen in poedervorm op den bodem van 
den ketel teruggevonden. 

Het schijnt echter geene aanbeveling te verdienen 
om proeven met suiker te nemen, want ervaren schei
kundigen ontraden dit middel. Zij zijn van meening, dat 
hierdoor mierenzuur ontstaat, waardoor de wanden van 
den ketel worden aangetast en dat men daardoor, na 
verloop van tijd, niet alleen de ketelsteen maar ook 
den geheelen ketel kwijtraakt. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
1 (A. et A. ) Naar de Kölnische Zeitung verneemt, 
' bestaat het plan om eene prijsvraag uit te schrijven 

voor een ontwerp van een nieuw Centraalstation, te 
Keulen. Voor de uitnoodiging tot deelneming aan 
deze prijsvraag zouden slechts vijf of zes architecten 
in aanmerking komen, waaronder zich geen enkel 
Keulenaar bevindt. Dat de Keulsche architecten hier
mede niet ingenomen zijn, is wel te begrijpen en het 
is daarom, dat zij aan den Minister van Openbare 
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Werken een adres hebben ingediend, waarbij zij ver-
zoekx'n voor liet nieuwe Centraalstation eene openbare 
prijsvraag voor alle Duitsche architecten uit te schrijven. 
Neemt men in aanmerking, dat door de nabijheid van 
den Dom , het ontwerpen van een goed plan aan groote 
moeilijkheden onderhevig is, dan is eene algemeene 
prijsvraag ongetwijfeld aan te bevelen. Het schijnt 
echter niet in dc bedoeling tc liggen de prijsvraag 
internationaal tc doen zijn. Ofschoon dc Duitsche 
architecten altijd in grooten getale aan internationale 
prijsvragen in het buitenland deelnemen , hebben zij in 
hun eigen land liefst geen concurentie uit den vreemde. 

(A. et A. ) Het Gemeentebestuur van Bayreuth heeft 
een prijsvraag uitgeschreven voor een gedenkteeken 
op het graf van den beroemden componist en virtuoos 
Franz Liszt. De beschikbare ruimte is 4 bij 5 meter 
groot. De termijn van inzending is 31 Januari 18X7; 
de Jury zal later bekendgemaakt worden. Voor nadere 
bijzonderheden kan men zich tot bedoeld Gemeentebe
stuur wenden. Het is ons niet bekend «elke prijzen 
uitgeloofd worden en of ook buitenlanders aan de 
prijsvraag kunnen deelnemen. 

— Verleden week zijn de plans voor de Parijsche wereld
tentoonstelling van 1889 voorgoed vastgesteld. Sl.'chts in en
kele details zal, in verband met de behoeften der inzenders, 
eventueel eenige verandering gebracht worden. 

De tentoonstelling zal weder zoowel het Champ de Mars 
als het Troeadi'ro omvatten. In 1867 was het hoofdgebouw 
ellipsvormig, in 1S7S rechthoekig, doch thans beeft men een 
U-vorm. gekozen. De basis vormt een groote machine-hal 
evenwijdig aan de Ecole Militaire, die de volle breedte van 
het terrein beslaat, en een bekapping van 115 M. spanning 
zonder zuilen zal verkrijgen, wat uit een constructief oogpunt 
zeer merkwaardig is. In dit gebouw wordt tevens een galerij 
gemaakt. 

Parallel met deze machine-zaal is het eigenlijke gebouw, 
dat op de bekende wijze in langwerpige zalen verdeeld is. De 
beenen van de U worden gevormd door twee symmetricke 
gebouwen langs de Avenue <fe Labourdonnais ende Avenue 
de Stiff reu. Tusschen deze gebouwen is een tuin met water
partijen, waarin juist tegenover de as van de Pont d' jfdna, de 
toren van 300 M. geplaatst wordt. 

De Pont aVJina wordt overdekt en het Trocadero blijft 
zooals het is. 

Onder den toren komt een theater met café. Op het Tro

cadero zal de tuinbouwtentoonstelling gehouden worden. De 
hoofdingang komt tegenover de Avenue Kapp. 

— Weldra zal de telephoondienst tusschen Parijs en lirussel, 
volgens het systeem van Kijsselbergbe, waardoor de gewone 
telegraafdraden gebruikt kunnen worden in werking treden. 
Het tarief zal zijn 3 francs voor elke 5 minuten gebruik. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
AMSTERDAM. Een deel van het terrein, bestemd voor het 

houden van de tentoonstelling van voedingsmiddelen, zal her
schapen worden in een marktplein eener oud-Hollandsche stad, 
omstreeks het midden der 17de eeuw. De heer C. Springer, 
die hiervoor zijne medewerking heeft toegezegd, heeft èene' 
schets gemaakt, die nu reeds doet zien, dat dit gedeelte der 
inrichting al dadelijk een groot aantrekkingspunt der tentoon
stelling zal worden. Binnen eenige dagen wordt deze schets 
voor belangstellenden aan het bureau der tentoonstelling ter 
bezichtiging gesteld. 

— De heer A. R. Egeler, totdusverre onderdirecteur van de 
gasfabriek der Imperia/ te Rotterdam, is naar hier overge
plaatst cn speciaal belast met de leiding, onder het oppertoe
zicht van den algemeencn directeur-ingenieur J. Pazzani, van 
de fabriek aan den Haarlemmerweg. Dc heer Egeler is wel 
bekend in de gaswereld. Zijn vader was ingenieur-directeur 
van de fabriek der Amsterdamsche l'ijpgas-compagnie, voordat 
de heer Miltner als zoodanig optrad. 

— Aan de Quellinusschool alhier is het wapenbord vervaar
digd, dat bestemd is voor de gerestaureerde Koppelpoort te 
Amersfoort. Dezer dagen zal dit wapenbord aan genoemde poort 
worden aangebracht, en daarmede hare restauratie als voltooid 
worden beschouwd. 

H A A R L E M . Na het slagen van de proefneming heeft dezer 
dagen dc officieele opening plaats gehad van een nieuwe ijze
ren draaibrug, in plaats van de Meikbrug. Verschillende auto
riteiten waren daarbij tegenwoordig, als: het College van Bur
gemeester en Wethouders, de Commissie van fabricage, eenige 
raadsleden, de gemeente-architect Jacques Leijh, de aannemer 
G. P. J. Beccari, de ingenieur van de ijzergieterij "Prins van 
Oranje", uit Den Haag en tal van belangstellenden. 

De brug voldoet uitstekend aan hare bestemming en kan 
met groot gemak door één man worden bediend. 

In de verschillende toespraken werd groote lof toegezwaaid 
aan den architect, den aannemer en aan de gieterij. 

E R R A T U M . 
In het verslag der laatste vergadering van B o u w k u n s t en 

V r i e n d s c h a p wordt op b!z. 380, 24steregel v. o., gesproken 
van «eene vrijdragende lengte van den balk, eene muurdikte 
van" enz.; lees hiervoor: «eene vrijdragende lengte van den 
balk van 12 meter, eene muurdikte van" enz. 

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

Bericht van Inzet. 
Het perceel Bouwland „DE K A P E R E N " 

te Iteuningen, aan de Reekschestraat, groot 
3.70.70 H . A . , is ingezet en met 225 hoo-
gen gebracht op ƒ 4475. 

De toeslag zal plaats hebben Woensdag 
15 December ISSfi, 's middags 12 uur, ten 
huize van den kastelein D. MELSEN te 
lievniigen. 

W. C. BöHTLINGK, Notaris. 

Hollands Noorder-Kwartier. 
Her besteding, 

bjj inschrijving, op Donderdag 23 December 1886, 
des middags ten 12 ure, op het Koggenhuis 
te Medenblik, van: 

Bestek N". 12. 
Het maken van de grond- en kunst

werken, het leggen van spoor
baan en wissels, en het uitvoe
ren van eenige andere werken, 
ten behoeve van den Lokaal
spoorweg Medomblik -Hoorn. 

Bestekken zjjn verkrjjgbaar tegen / 1.50 
per stuk aan het bureau van den Ingenieur 
KRIEGEL' te Medemblik. Aldaar worden 
inlichtingen verstrekt en liggen de besteks-
eekeningen ter inzage. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 13 December 
1886, des middags te 12 uur, op bet Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

a. Het maken van overdekte Stand
plaatsen en overdekte Hokken 
op de Veemarkt in de Stads 
Rietlanden. 

b. Het Verbroeden van den wal 
langs de Lijnbaansgracht van 
tegenover de Cellulaire Gevan
genis tot tegen den Zuid-Ooste
lijken vleugelmuur van den wa
terloop onder het Leidscheplein, 
met het bouwen van een stee
nen walmuui- langs die verbree
ding. 

De voorwaarden dezer aanbesteding znn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stads-Drukkerjj, 
tegen betaling van f 1.40 voor de sub a (met 
2 teekeningen) en ƒ1.10 voor sub b (metl 
teekening). 

Inlichtingen worden gegeven voor de sub 
a genoemde, op het terrein aan de Direc
tiekeet, staande bjj het Excercitieterrein in 
de Stads Rietlanden, en voor de sub b ge
noemde, ten kantore van den Stads-Ingenieur, 
op het Raadhuis, Kamer n°. 100, des och
tends van 10—12 uur, gedurende de week 
welke der besteding voorafgaat. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
V A N T I E N H O V E N , 

De Secretaris, 
Le J O L L E . 

Amsterdam, 30 November 1886. 

O P E N B A R E 

A A N J 1 E 8 T E D I N ( J . 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 

ROTTERDAM zijn voornemens op Dingsdag 
den 21 December 1886, des namiddags ten 1 
ure, ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het maken van MACIIINEGE-
B O U W E N met daarbij behoo-
rende A A N - en A F V O E R K A N A 
L E N , R E T N W A T E R K E L D E R , 
MACHINISTWONING enz., ten 
behoeve van de uitbreiding der 
G e m e e n t e-Drinkwaterleiding, 
achter de Oude Plantage. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen l ig
gen op de gewone dagen en uren ter kennis
neming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads-Timtiierhuis te Rotterdam, en zjjn van 
af 4 December aanstaande voor den prijs van 
/ 3.— verkrijgbaar bjj Wed. P. V A N WAES-
BERGE en ZOON, Boekdrukkers, aan den 
Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwjjl de aanwjjzing 
zal plaats hebben op het terrein der Drink
waterleiding op Dingsdag den 14 December 
1886, des voormiddags ten 11 ure. 

DE LINT & C'. 
Ooatxeedijk 2 4 8 , Botterdam. 

V L O E R - e n W A N D T E G E L S , 
TROTTOIR-, CEMENT- EN IJZERSTEE.MEGELS. 

Groote voorraden. 
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Aanbesteding- IjzerwerkI Inschrijving 
iron Vint Wflrnn OTI «tol 1OT! van • •— van het leveren en steUen van 

Ijzerwerk voor 3 Sluizen, 3 Klap-
bruggen en 3 Vaste Bruggen. 

Bestekken en detailteekeiiingen liggen ten 
kantore van de Aannemers KLOOSTERMAN 
en BROUWER te Leeuwarden, waarde noo
dige inlichtingen zjjn te bekomen. 

Franco inschrijvingen worden ingewacht 
vóór of op den 22 Decomber 1886 aan 
bovengenoemde Aannemers. 

Prijsvraag' met Monsters 
V A N 

222,000 V l a k k e K l i n k o r s . 
338,000 M i s k l . H a r d g r a u w . 
60,000 S t raa tk l inkers . 
45,000 R o o d 1ste soort. 
20,000 Boaregraauw. 
28,000 Govolgraauw. 

Levering franco Tjonger Grootscheepsvaar-
waters. Aanbiedingen franco aan KLOOS
TERMAN en BROUWER, Aannemers te 
Leeuwarden. 

Ministerie van Justitie. 

Openbare a a n b e s t e d i n g , 
Op Maandag 20 Decamber 1886, des namid

dags ten half twee ure, zal in een der 
lokalen van het Departementsgebouw van 
Justitie te' \v Qrcrvenhagt in bet openbaar bij 
enkele inschrijving worden aanbesteed: 

He t dr ie jar ig onderhoud aanvan-
gondo 1 J a n u a r i 1887 on e indi 
gende 31 Docomber 1889, v a n : 

De strafgevangenis te Appinge-
d a m , 

H e t H u i s van bowar ing te W i n 
schoten, 

De strafgevangenis en het Rechts-
gebouw te G r o n i n g e n , 

He t H u i s van bewar ing met ad-
junc t -d i roc tourswoning en hot 
Paleis van Jus t i t i e te Leeuwar - j 
d e n , 

De strafgevangenis te Sneek, 
He t H u i s van bewar ing en het 

Rech t sgebouw te A s s e n , 
He t H u i s van bewar ing en het 

Rechtsgebouw to Z w o U e , 
H e t H u i s van bewar ing en het 

Rechtsgebouw te A l m e l o , 
De Strafgevangenis en het K a n -

tongoreehtsgebouw te Deventer . 
De aanbesteding geschiedt in 15 Perceelen. 
Het Bestek ligt ter lezing in de bovenge

noemde gebouwen, en op het bureau van 
den Ingenieur-Architect voor de gevangenis
sen en rechtsgebouwen te 's Gravenhage en 
is tegen overmaking van ƒ0.70. op franco 
aanvrage verkrjjgbaar bjj de GEBROEDERS 
V A N C L E E F , Boekhandelaars, Hofspui 28a 
te 'sdlrarenhage. 

Aanwjjzing zal geschieden den IS 4 '" Decem
ber 1880, beginnende bjj de gevangenissen 
ten Vit u r e ('es namiddags. 

Inlichtingen zjjn te bekomen: 
Bjj den Ingenieur-Architect voor de gevan

genissen en rechtsgebouwen te 's-Gravenhage 
en voorts voor de werken te Apinngedam bij 
den Opzichter A. .1. K N A A P aldaar, voor 
die tc Winschoten bjj den Opzichter J . BAUER 
aldaar, voor die te Groningen bjj den Opzichter 
N. VI. LIT aldaar, voor die te Leeuwarden 
bij den Opzichter W. C. DE GROOT aldaar, 
voor die te Sneek bjj den Opzichter .1. P. 
HOGENDIJK aldaar, voor die te Assen bjj 
deu Opzichter H. C. WINTERS aldaar, voor 
die te Zwolle bjj den Opzichter .1. L . V A N 
ESSEN aldaar, voor die te Almelo bjj den 
Opzichter B. WITZAND aldaar en voor die 
te Deventer bjj den Opzichter J . A. MULOCK 
HOUWER aldaar. 

De Minister van Justitie, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
P. J . V A N BEIJMA. 

Dinsdag 21 December 1886, 
TEN KANTORE VAN HE 

Geiiieeiite-Unxf'abriekt 'ii Oost-Zeedi jk , 
naar do L E V E R T N G v a n : 

G e t r o k k e n IJzoren p i jpen , IJze
ren en K o p e r e n F i t t i n g s , H o u 
ten Roze t ten , B randor s , L a n 
taarnru i ten , V e r t i n d L o o d e n 
B u i z o n , R o o d on G e e l K o p e r e n 
P i j p , Lampong lazon , K a p p e n , 
B a l l o n s , Houtschroeven , K l i n k -
nagols , V i j l e n , Bo rdpap ie r , 
Schoppen, Snij tangon, P i jp- en 
Sockottangen, gashakon, K r a a n 
s leutels , Patent-ol ie , L i j n o l i e , 
Zeep, Zacht V e t , V e t roe t i , 
K a a r s e n , L o o d w i t , I Jzermenio , 
K w a s t e n , Zakken , M a n d e n , 
L a m p k a t o e n , Poetskatoen on 
L a p p e n , Sponzen, Zoomvel lon , 
L u i w a g e n s , Snui t van V l a s , 
S t r i k touw, B r u i n w e r k , Honnop, 
H o u t s k o l e n , Spieboratels, Be
zems, K a l k , S taa l , Smoê- en 
Plaa t i jzer , R o o d K o p e r e n L a n 
taarns, Gogoton IJzeren L a n 
taarnpalen , Gesmeed IJzeren 
Lantaarnstoelt jos, Gogoton 
I j z e r w e r k en andore Magazfjn-
gooderen; ten dienste der Ge
meente-Gasfabrieken to Rot 
terdam. 

De Voorwaarden liggen op de' gewone da
gen en uren, ter lezing op het kantoor der 
Gemeente-Gasfabrieken, Ooet-Zeedük, en zjjn 
voor den prijs van 25 cents, verkrijgbaar bij 
Wed. P. VAN WAES1SERGE EN ZOON, 
Boekdrukkers aan den Houttuin N". 78, al
waar ook de gezegelde inschrjjvingsbilletten 
tegen betaling van 22','. cents verkrijgbaar 
zijn. 

De Nederlandsche 

i I S I I I J I J . 

te V R I J E N B A N bij D e l f t , 
hier te lande de oudste in dit vak. beveelt 
zich aan voor het leveren van R I O L E N , 
BUIZEN, W A T E R - en B E E R P U T T E N , 
G E V E L W E R K en alle tot het bouwvak 
behoorende artikelen. 

M a a t s c h a p p i j t o t E x p l o i t a t i e v a n 
S t a a t s s p o o r w e g e n . 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n den S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 21-"" December 1886, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bjj de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N". 151. 
He t m a k e n van eene watorbozor-

g ing op het station L o p p o r s u m . 
R a m i n g f 9.400. 

De besteding geschiedt volgens § 73 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den l " " - " December 
IssO ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau validen 
Heer Sectie-Ingenieur L. J. DE BONNA-
V I L L E te Groningen en is op franco aan
vraag aan genoemd (Vntnialbmvau (Afd. Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling van 
/0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan bet. Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en iloor 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing i>p het terrein zal geschie
den den 14d'" December 1SS« ten 11 ure 
voormiddag. 

Utrecht, den 30«™ November 18.80. 

I L A H B E S T E D I I ^ G . 
Op VRIJDAG 17 December 1886, des voor

middags te elf uur, zal door Burgemeester 
cm Wethouders van Sehonueheek ten (lemeente-
huize, in het openbaar bij enkele inschrijving 
worden aanbesteed: 

Het B O U W E N van twee scholen 
en drie ondorwrjzerswoningon 
en het doen van H E R S T E L 
L I N G E N aan óón school i n do 
Gemeente Schoonoboek, met 
bi j lever ing van al le bonoodigde 
mater ialen. 

Inlichtingen zijn te verkrjjgen bjj den in
genieur C. W. "SNELLEBRAND te Dalen, 
bjj wien ook het bestek met bjjbehoorende 
teekeningen, nil 1 December, tegen betaling 
van ƒ3.00 te bekomen is. 

Aanwjjs ter plaatse zal gegeven worden 
op Dinsdag II December 18S0. des morgens 
te 10 uur. Verzamelplaats: betGeuieelitehuis. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
L. B. .1. DO.MMERS, Burg. 
H . POPPEN, lleth. 

\i. H O L S B O E R . - A _ I M I 1 . O I Ï I . 

Leverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik* 
B e k r o o n d v o o r W a t e r p a s - , H o e k m e e t - e n a n d e r e i n s t r u m e n t e n 

m e t Z i l v e r 1 8 0 8 , 1 8 8 1 , 1 8 8 3 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 
H o o g s t e o n d e r s c h e i d i n g 1879. 

E Q U E R R E S . M E E T K E T T I N U E N . B R I E F - en PAKKETIJALANSEN, enz. enz. 
B A K E N S . R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N . e n z , e n z . 

DER POT, Vischsteeg N', 7, ™ — 
KYANISEERFABRTEK. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevermg van bout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
B e l g i s c h e k l u i t - e n h y d r a u l i s c h e k a l k . 

Billjjke prjjzen en vrachten. 
Kunstgraniet systeem Petitjean. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 
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A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 
en Ventilatie, Gas- en Waterleidin

gen, Bouwmaterialen enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilverenen Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m NP». Vï:tl>, 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al ot 
niet tropische producten; 

Rollende en ExpatMoide Steeaeveakanpen, 
GEBOUWEN 11. Scherphoek a uur andere boimijii». 

gtheel in ijzer or ijzer «ui hout of steen. 
VAN DER LINDEN & C"., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zifbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

Galvanlseerlni- op l.uon. 

H . , 
FABRIKANTEN V A N 

STOOMKETELS n WERKTlIGE.l 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

V l o e i b a r e O . I. I n k t . 
Alléén tic eclife *oort, is te verkrijgen in het Magazijn van Tee-
ken- en Bureaubehoeften voor Bouwkundigen 

van Th. J. DOB BE en ZOON te Utrecht. 

NEUCHATEL A S P H A L T E COMPANY U ° , LONDON. 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

BECKER & BUDMKGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

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 
I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailleerd-ijzerefi PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 

F A B R I E K IRMiE M A R K . 
TE 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N». 3. 

N A T U U R L . A S P H A L T 
VAN 

V I L D E mm 
ZWITSERLAND. 

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

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangeu, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zicb 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bij den Heei 
H. G. KNOOPS C . O Z N . , Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

Bekroond: 
Dusseldorp 1880. 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

JOH ANN ODORICO. Frankfort a/M. 
F A B R I E K VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursale»: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p g e r i c h t 1 8 S O . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E E D . E N G E E S , Amsterdam, 

Heereiigrraclit, bij de Oude Spiegelstraat 11. 335. 

PIIOTOLITHOGRAPIlie, PIIOMIIOfiRAPBlE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor l > l l »i.i i i i ,u K ri ,„i . i , . 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor PhclMlnro-
fraphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en 0» 
zjjne Mrrexypr-l i ir lcl i l ing voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen inet proeven van bewerking, 
worden opfra/.co aanvrage gratis toegezonden. 

O . J . T H I E M E . 

Sinziger Moza'iekvloereofabriek 
SINZIG a/Rijn. 

Deze Mozaïekvloeren hebben zich se
dert ruim 15 jaren als de hardste, stand
vast igs!» en, door de rjjke kleuren, als ie 
schoonste bevloering doen kennen. Uit 
fljne klei en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bjj het branden eens 
hardheid, die geheel aan geen afsljjting ia 
onderworpen, zooals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzen en Dessinsboekjes gratis bij de Agen
ten voor Nederland 
Firma H A R T I N & O*., Amsterdam. 

K L O O S & l l \ L I 1 U K G I I 
B O T T E R D A M . 

E I G E N A A R S v a n B A S A L T G R O E V E N 
in BIJNPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars In Basalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Fauconval-, porpliier- en basalt keien. 
Qedrokt tyj ö. W. van der Wiel & C°., te Arnhem. 

EEN-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N " . 50. Z A T E R D A G 11 D E C E M B E R 1886. 

RCHITECTVRAET A M I C I T I A 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N (iKNDT |(iz A B O N N E M E N T / 2.25 \«. 

A.W.W. 
L>f wel usgttlden per jaar, hij 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en adverlentien: vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor hel buitenland 
Bureau van De Opmerker, l>riekoningenstraat 28, Anihe, 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia TAN S P K I N U K K 

C. l i . POSTHUMUS MEYJES en A. W. WEISSMAX. 
Stukken, de/.e Redactie betreffende, tc adresseeren aan den Meer 

f 7.50 en Nederlandsch-Indië j' 9.- , beiden bij vooruitbetaling. 
A l i Y K R T K N T l F . X ad 20 cent vuur eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
AFZONKEKi.t.iKK NUMMKRS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 

C . II. POSTHUMUS MKYJKS, Kerkstraat 170 te Amsterdam en 25 cent ]>er plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den Heer Arnhem en bij den Hoofd-Correspondent JOH . U. STEMLER U Z N m Boe» 

T H . (1. STRFSCKRS, Ooslerdoksluis, te Amsterdam. handelaar te Amsterdam. 

B E R I C H T 
Het nieuwe Genootschapsjaar vangt aan met i Januari 1887. Z i j , die vóór dien datum als gewoon of 

buitenlid tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog loopende van de betaling der contributie vrijge. 
steld en ontvangen de tot 1 Januari verschijnende nommers van De Opmerker zonder bijbetaling. De contri
butie voor gewone (d. i . te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt/12.—, die voor buitenleden / 7 . 5 0 per 
jaar. Zij ontvangen daarvoor wekelijks De Opmerker en betalen voor het plaatwerk De Bouwmeester, waar
van de particuliere prijs ƒ 8 . — bedraagt, slechts ees gulden per jaargang. IIET B K S T I T R . 

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

1". Als buitenlid is toegetreden de heer Adr. J. van 
Achterberg, Directeur der practische Ambachtsschool 
te Leiden. 

2". Gewone leden, die lid wenschen te worden van 
de Schetsclub, worden verzocht zich schriftelijk aan te 
melden bij den i , t f-Secretaris. 

Namens het Instuur: 
de iste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 8 December 1886. 

Het eerste deel der vergadering was aan het afdoen 
van eenige huishoudelijke zaken, in verband met de 
aanstaande algemeene vergadering, gewijd. 

Daarna verkreeg de heer Henri Evers het woord, 
die op zeer onderhoudende wijze zijn talrijk gehoor, 
dat zich door de hevige stormvlagen niet had laten 
weerhouden , het beeld van den bekenden Oostenrijk-
schen architect Hcinrich von Eerstel schetste. Zoowel 
zijn hoedanigheden als kunstenaar als zijn edele gaven 
van hart en geest werden in het helderste licht ge
steld, en een critische beschouwing van de talrijke 
werken, die aan hem het aanzijn danken, gegeven. In 
een volgend nummer zal deze lezing in haar geheel 
worden opgenomen. 

Nadat nog zeer fraaie afbeeldingen van 's meesters 
voornaamste werken gecirculeerd hadden, ontving de 
heer Evers den hartelijker] dank der aanwezigen voor 
zijne belangrijke bijdrage. 

Hierna werd de bijeenkomst gesloten. 

( A . e t A . ) D E K U N S T L E E R V A N S E M P E R . 
(Vervolg van pag. 394.) 

De textile kunst is volgens Semper de kunst , waaraan 
al de andere kunsten hare voorbeelden ontleenden. 
Weefsels worden sedert de oudste tijden reeds gebruikt 
als banden of in groote lappen. Als banden dienden 
zij om voorwerpen tot een bundel samen te voegen, 
ofwel tot een rythmische reeks met elkander te ver
binden. Navolgingen hiervan vindt men in de archi
tectuur bij de astragaal en de torus. De groote 
lappen, die oorspronkelijk in de tenten der oudste 
aardbewoners de tusschenwanden vormden, gaven het 
voorbeeld voor de eerste muurversierselen. 

Zooals wij reeds opmerkten, vat Semper het begrip 
textile kunst zeer ruim op, en verstaat hij onder 
weefsel niet alleen de menschelijkc huid, maar ook 
dierenvellen , caoutchouc , lakwerk , papier niaché, enz. 
Het tatoueeren is volgens hem eerst in zwang gekomen 
nadat de verschillende volken reeds een vrij hooge 
trap van beschaving bereikt hadden. Overblijfselen 
uit den tijd, toen de menschen in dierenvellen gekleed 
gingen, ziet Semper in de fantastische Egyptische 
godenbeelden en in de dierenkoppen , die van oudsher 
zulk een groote rol in de architectuur gespeeld hebben. 

Linnen, dat zich door zijn luchtigheid en gladde 
oppervlakte onderscheidt, is door alle volken, met juist 
begrip van stijl, steeds wit gelaten, ofwel met een 
koude, blauwe kleur versierd. Wollen stoffen daaren
tegen , die warm zijn en een ruige oppervlakte hebben, 
zijn steeds in warme kleuren behandeld. 

De zijde is betrekkelijk laat in de Westersche maat
schappij bckendgeworden ; in de antieke wereld speelde 
deze stof slechts een zeer ondergeschikte rol. Eerst in den 
Byzantijnschen tijd, toen Oostersche invloed zich mee-



i i December [886. D E O P M E R K E R. 403 

402 D E O P M E R K E R . 11 December 1886. 

gelden deed, begon men de zijde te gebruiken. Aan 
cle zijden stoffen , die uit Babyion werden ingevoerd , 
dankt de Byzantijnsche kunst de fantastische dierfiguren, 
die in haar versieringen zulk een groote plaats innemen. 

Semper gaat in zijn werk den invloed na, die de 
verschillende weefsels op de andere kunstuitingen ge
had hebben. Meer in het bijzonder behandelt hij ook 
de kunst van het borduren , die der beeldende kunst 
vaak de voorbeelden, waarnaar zij werkte, geleverd 
heeft . 

Semper onderscheidt twee soorten van borduurwerk, 
en wel dat met den langen steek (opus plitmariitm) 
en dat met den kruissteek (opus pltiygioitum.) De 
eerste wijze van borduren heeft, volgens Semper, 
daar zij het vlak der stof met flauw verheven figuren 
bedekt, het voorbeeld voor de eerste bas-reliefs ge
leverd. Vandaar, dat deze dan ook oudtijds steeds 
gekleurd plachten te worden. De tweede wijze van 
borduren, waarbij men zich aan de draden van het 
weefsel moet houden , geeft tot een veel minder vrij 
behandeld ornement aanleiding, dat het voorbeeld voor 
de oudste wandversieringen geworden is. De Egypte
naren hebben dan ook steeds hun wanden, alvorens 
ze te versieren, in een net van ruiten verdeeld. 

l iet zijn de geweven stoffen, waardoor de klcuren-
schaal der eerste wandversieringen bepaald werd. Het 
verven der stoffen toch is een veel oudere kunst dan 
het schilderen. 

De kleuren, die in de oudheid gebruikt werden , 
kan men in twee groepen verdeelen: I". die uit zee
dieren bereid werden, en die den algemeenen naam 
van purper droegen , en 2 ' de kleuren, die men uit het 
planten- en delfstoffenrijk verkreeg. Meestal werden 
zij ongebroken gebruikt, een gewoonte, die haar oor
sprong aan de geverfde weefsels dankte. 

Het is echter niet alleen het aanbrengen van kleur 
op de bouwwerken, dat zijn oorsprong in de kleedings-
stoffen vindt. Ook de beklecding zelve werd reeds 
sedert de oudste tijden bij de bouwkunst in toepassing 
gebracht. De hunncbedden waren oorspronkelijk met 
een fijne laag van pleister voorzien. In Egypte en in 
Assyrië werden niet slechts dc wanden, maar ook de 
zuilen met een rijk-versierde laag bekleed. Ook de 
Grieken verborgen cle werkelijkheid; minder kostbare 
.steensoorten overtrokken zij met een fijn stucwerk en 
zelfs bij het gebruik van marmer werden de voegen 
zoo nauwsluitend gemaakt, dat zij niet in het oog vie
len , zoodat een muur als het ware door een dunnen 
sluier bedekt was, en van de constructie niets be
speurd kon worden. Bij alle volkeren der oudheid 
werden de gebouwen bij feestelijke gelegenheden met 
tapijten behangen en met guirlandes, wimpels cn der-
gelijken versierd. Nog heden ziet men aan dc Egyp
tische tempels de plaats , waar eens dc vlaggemasten 
stonden. 

Deze tijdelijke versieringsmiddelen werden later in 
steen gehouwen. Salomo's tempel was een navolging van 
den tabernakel; slechts waren de dierenhuiden door met 
goud bekleede balken vervangen. De triomfpoorten 
der Romeinen zijn navolgingen van tijdelijke houten 
eerepoorten , opgericht om een overwinnaar te verwel
komen. Het zijn juist deze tijdelijke constructies, die 
ons het begin der kunst te aanschouwen geven; al de 
sieraden, waarmede zij bekleed waren, vinden wij later 
in duurzaam materiaal uitgevoerd. 

Semper hecht ook groote waarde aan de Chinecsche 
kunst, waar het geldt de oorspronkelijke architectuur-
vormen op te sporen. Hij vindt daar nog het houten 
raamwerk, met tapijten bespannen, terug, zij het ook 
meer gestyliseerd, dan bij de oudste wereldbewoners 
het geval was. 

Doch niet slechts bij de Chincezen speelt de beklce-
; ding een groote rol. Ook in de antieke woningen 

dienden tapijten tot opluistering der vertrekken, en slo
ten zij dc deuropeningen af. Zoo spreekt reeds Aris
tophanes van de tapijten uit de aula; Propertius ver
meldt de tapijten van het huis van Pompejus; Martialis 
roemt de Egyptische tapijtwerken. 

Ook in den Bijbel ontbreekt het niet aan plaatsen , 
waar van tapijtversieringen melding gemaakt wordt. 
Zoo verwijst Semper naar de beschrijving van den 
tabernakel, door Mozes opgericht, en naar het boek 
Esther. 

Dat deze traditie om tempels met tapijten te versie
ren , tot op onzen tijd levendig gebleven is, bleek 
Semper, toen hij de Pieterskerk te Rome ter eere van 
de kroning van Pius I X met tapijten behangen zag. 
Eerst toen kwamen de grootsche lijnen van het gebouw 
en de reusachtige afmetingen der détails goed uit. 

Het bekleedingsprincipe sjieclt in de geheele archi
tectuur der oudheid een groote rol. De Egyptenaren 
beschilderden hunne wanden met dessins , die aan tapijt
werk herinneren. De Assyriërs en Babyloniërs be
kleedden hun bouwwerken met albasten platen, met 
tegelwerk , of met platen van edel metaal , een gewoonte , 
die ook door de Phoeniciërs en dc Israëlieten gevolgd 
werd. 

De oudste bewoners van Klein-Azië hebben in hunne 
rotsgraven blijkbaar houten raamwerken , met tapijten 
bespannen, willen nabootsen; dat de vóórhistorische 
Grieken reeds metalen platen tot bekleeding aanwendden , 
is uit Schliemann's opgravingen gebleken. De latere 
Grieken polychromeerden hunne gebouwen en wendden 
marmer of terracotta tot bekleeding aan ; ook stucwerk 
werd door hen gaarne toegepast. 

Zelfs dc Romeinen, die aan de constructie zooveel 
gewicht hechtten, bekleedden hunne gebouwen met 
bronzen platen, met mozaïeken of wendden pilasters 
met kroonlijsten en bogen tot bekleeding aan. In de 
oud-Christelijke en Byzantijnsche kunst, die nog onder 
antieken invloed stonden, bleef het bekleedingsprincipe 
bestaan ; zij brachtten gaarne mozaïeken aan. 

Eerst de Romaansche kunst begon langzamerhand 
met het onbedekt vertoonen der constructie, al kon 
zij zich van de muurschilderingen niet geheel losmaken. 
Alleen de Gothiek liet dc constructiën geheel onbedekt, 
en in de 300 jaren, die zij geheerscht heeft, is dit 
beginsel, hoe de vormen zich ook wijzigden, nimmer 
losgelaten. 

Zoodra kwam echter dc Renaissance niet in zwang, 
of aanstonds werd de constructie weer bedekt. 

Met groote scherpzinnigheid wijst Semper ons dus 
aan , hoe het bekleedingsprincipe door alle tijden heen, 
met uitzondering van de periode van 1150 tot 1450, 
geheerscht heeft; hij laat het aan voorbeelden niet ont
breken. 

Vooral thans , nu men het maar al te vaak wil doen 
voorkomen, alsof cr buiten de kunstrichting der latere 
middeleeuwen geene andere zou zijn , onze ernstige stu
die waard , mag Semper wel weer eens herlezen worden. 
Wanneer misschien zijn uitdrukkingen niet altijd on
middellijk te begrijpen zijn , men geve den moed zoo 
spoedig niet op. Semper zegt zelf: „ik schrijf niet 
voor lezers , die op hun gemak gesteld zijn." 

Het is jammer, dat het Semper niet gegeven was, 
zijn geheele bock te voltooien; wat hij echter over de 
textile kunst schreef, wettigt het vermoeden, dat ook 
het overige vele belangrijke gezichtspunten geopend 
zou hebben. 

A R C H I T E C T O N I S C H E T Y P E N . 
,,.\"// heb iek 'tinder loaerheydt op nie-

01011/ in 't besonder ghentnnl, uwer 
heb de kluppel in 'i holldeil blinde-

\lingh trAtwufpen" 
( J . A . BREDEROO. 

111. 
E E . N I'KOEESSOK D E K TOEKOMST. 

Wij zijn in het jaar 1986. Er is sedert de negen
tiende eeuw heel wat in Europa veranderd. De spoor
wegen zijn reeds tamelijk ouderwets geworden, want 
hoewel zij , dank zij de electriciteit een vee! vlugger 
verkeersmiddel zijn dan een eeuw geleden , zijn zij op 
weg, om door de luchtpost geheel verdrongen te worden. 

Al le landen van Europa zijn tot een groote repu
bliek vereenigd; staande legers, schutterijen, grensbe
ambten e tutti quanti zijn voor goed verdwenen. Het 
Volapük is wereldtaal geworden; de vroegere talen 
worden nog slechts door de geleerden beoefend. 

Amsterdam heeft zich op reusachtige wijs uitgebreid. 
Een twintigste-eeuwsche 1 Iaussman heeft een razzia 
gehouden onder de bouwwerken , in het laatst der ne
gentiende eeuw opgericht, en, met behoud van de 
schilderachtigste gedeelten der oude stad, breede stra
ten en grachten in een halven cirkel om de vroegere 
kern getrokken. 

Zeer zwaar is hem dit werk niet gevallen, want de 
meeste perceelen, tijdens de uitlegging der stad inde 
negentiende eeuw gebouwd, waren reeds zoozeer in 
staat van verval, dat hun slooping dringend noodza
kelijk werd. 

Overal ziet men hooge torens, die tot stations voor 
de luchtpost dienen; pleiziertochten (in een dag heen 
en terug) naar Engeland zijn aan de orde van den 
dag, en de handelaars geven er niets om of zij per 
luchtpost even den Atlantischen Oceaan moeten over
steken. Fabrieken worden aan de zuidzijde van het 
voormalig IJ niet meer geduld; zij moesten allen naar 
de voorsteden Buiksloot en Nieuwendam verhuizen. 

Sedert de helft der twintigste eeuw is overal een 
eigenaardige twintigste-eeuwsche bouwstijl heerschende , 
die even oorspronkelijk als schoon is. Aan het onder
wijs in de bouwkunst wordt door het Bestuur der groote 
republiek groote zorg besteed, en ook te Amsterdam 
is aan het monumentale De-Kcyzersplein (daar onze 
lezers nog te weinig Volapük verstaan, zullen wijden 
eigenlijken naam maar verzwijgen) een grootsch gebouw 
verrezen, dat als hoogeschool voor bouwkunstenaars 
dienst doet. De gevel is op die eigenaardige wijze 
georneerd, waarvan de twintigste eeuw het geheim 
ontdekt heeft. Ruime zalen , met de uitnemendste hulp
middelen gevuld , zijn overal in het gebouw aanwezig ; 
voorzooverre zij niet gelijkstraats liggen, worden zij 
allen door lifts op een hoogst gemakkelijke wijze be
reikt. Trappen worden nog slechts door die architecten 
gemaakt, die uit een voorbedachtelijk archaïsme den stijl 
van vroegere eeuwen willen volgen ; men is bezig ze in 
cle oude bestaande gebouwen gaandeweg op te ruimen. 

Begeven wij ons voor eenige oogenblikken in de fraai 
versierde zaal, waar de professor, die de geschiedenis 
der bouwkunst doceert, een breede schaar weetgierige 
jongelingen als aan zijn lippen doet hangen. Met welk 
een sierlijkheid weet hij het Volapük te gebruiken! 
Wij treffen het, dat hij juist bezig is met het behan
delen van de bouwkunst zooals zij begrepen werd in 
de negentiende eeuw, en meer bijzonder in dat deel 
der groote republiek, dat weleer den naam van Neder
land droeg. Luisteren wij eens naar de opmerkingen , 
c'ie aan 's professors mond ontvloeien , en trachten wij 
die zoo goed mogelijk uit het bevallig Volapük in het 
Nederlandsch te vertalen. 

„In de negentiende eeuw, mijneheeren, eene pe

riode , die zich door een volslagen gemis aan stijl in 
de architectuur onderscheidde, was het ook in het ge
deelte der groote republiek , dat wij bewonen, met dc 
bouwkunst treurig gesteld. In den aanvang trachtte 
men in het gemis aan stijlvormen te voorzien door het 
navolgen der voorbeelden, door de Romeinen, wier 
bouwkunst ik indertijd de eer had met u te behan
delen , gegeven. Er werd echter toen slechts weinig 
gebouwd, en wij behoeven het niet te bejammeren, 
dat ook van deze bouwwerken thans bijn'. geen spoor 
meer te vinden is. 

„Ook de bouwkunst van 1830 tot 1870 is ons voor 
het grootste deel slechts uit afbeeldingen bekend, daar 
hare voortbrengselen, die aan dc twintigste-eeuwsche 
eischen volstrekt niet meer voldeden , voor het grootste 
deel verdwenen zijn. 

„Uit die afbeeldingen blijkt , dat toen een ver
menging van enkele oud-I lelleenschc met sommige 
middeleeuwsche motieven als het ideaal van schoon
heid beschouwd werd. Voornamelijk ontwikkelde deze 
richting zich door den invloed van de ingenieurs van 
het corps, dat men voorheen „Waterstaat" placht te 
noemen , en die in hun pogen gesteund werden door 
die krijgslieden, welke meer in het bijzonder belast waren 
met het maken van vernielingswerktuigen, bescher-
mingswerken daartegen en gebouwen tot huisvesting 
van wat men toen het leger noemde (een afdeeling , 
die men met de oneigenaardige benaming van „genie" 
bestempelde). 

„Onder de zonderlingste gebouwen, in dien tijd ge
sticht , mogen het 1 [ooggerechtshof en het zoogenaamde 
Ministerie van Koloniën (beiden reeds lang geleden 
gesloopt) alsmede verschillende stationsgebouwen , waar
van men hier en daar nog ruïnes ziet, gerangschikt 
worden. Wie deze overblijfselen wat nauwkeuriger be
schouwt, zal getroffen zijn geworden door het veelvul
dig voorkomen van een materiaal, dat „Portland-cement" 
werd geheeten. Ook aan het ijzer werd toen reeds 
een niet onaanzienlijke plaats onder de bouwmaterialen 
gegeven; men zag toen nog niet in , welk een vernie
lenden invloed de atmospheer op deze stof heeft. De 
kortstondige duur van vele negentiende-eeuwsche bouw
werken moet hoofdzakelijk aan het al te overvloedig 
gebruik van ijzer en Portland-cement worden toege
schreven. Sedert wij het aluminium leerden kennen, 
hebben wij dan ook aan een zoo primitief constructie
middel , als het ijzer was, geen behoefte meer. 

„Zelfs geheele bouwwerken werden in dien tijd van 
ijzer en glas gemaakt. Ouden van dagen herinneren 
zich nog het gebouw, dat „Paleis voor Volksvlijt" heette, 
en waar eenigen van het volk hunne vlijt in het dansen 
en muziekmaken tentoonspreidden, l ioe vaak ook 
overgeverfd, het hield geen stand en moest eindelijk 
gesloopt worden. Ook de bruggen, viaducten enz., die 
wij thans zoo bevallig en sierlijk in aluminium maken, 
werden toen in ijzer vervaardigd. Hoe roekeloos deze 
wijze van constructie was, is in deze eeuw door de 
talrijke ongelukken , bij het instorten dezer bouwwerken, 
maar al te duidelijk gebleken. 

„Daar ik echter het vak „constructie" niet met u behoef 
te behandelen, zal ik , na deze uitwijding, den draad 
van mijn betoog weer vervolgen, en eenige woorden 
wijden aan de bouwwerken, van 1870 tot het begin 
dezer eeuw in het voormalig Nederland gesticht. 

„Een groot deel van die bouwwerken is door de 
toenmalige Regeering opgericht, die zich de verwezen
lijking van de denkbeelden van den geleerden Viollet-
lc-Duc ten doel stelde, over wien ik u , bij het behan
delen der architectuur van het voormalig Frankrijk, 
het een en ander heb medegedeeld. 

„Verscheidene van deze bouwwerken zijn, zij het 
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dan ook niet meer in hunne oorspronkelijke bestem
ming, aanwezig, zoodat gij met de vormen die zij 
vertoonen, niet geheel onbekend kunt zijn. Het ge
bouw, dat eertijds als museum dienst deed en dat 
thans aan bejaarde stadgenooten een welkom tehuis 
biedt, en het voormalig Stationsgebouw, dat, na de 
oprichting der luchtpost doelloos geworden, thans na 
verbouwd te zijn tot een pensionaat voor bejaarde 
ongehuwde heeren is ingericht, zijn goede staaltjes 
van den bouwtrant dezer dagen. Het komt ons thans 
zonderling voor , dat men indertijd in allen ernst meende, 
dat deze gebouwen door het nageslacht met de grootste 
bewondering beschouwd zouden worden. Evenmin als 
het overige, wat de bouwkunst in de negentiende eeuw 
voortbracht, kunnen zij ons voldoen, daar zij volstrekt 
geen oorspronkelijke gedachten bevatten. 

„De vormen van het voormalig museum zijn slechts 
een zwakke nabootsing van die, welke het kasteel te 
Blois, dat ik met u behandeld heb, vertoonen ; van an
dere gevels uit het laatst der negentiende eeuw hebben 
wij de prototypen reeds in vele voorgaande eeuwen 
ontmoet. De Nederlandsche Renaissance van I 550 tot 
1620 werd zoo dikwijls nagebootst, dat het voor ons, 
twintigste-ecuwers, maar goed is , dat wij af-en-toe jaar
tallen in de gevels vinden, om ons op weg te helpen. 

„De trant, waarin het Rijk zijn bouwwerken deed 
oprichten, werd officiëele stijl genoemd, een term, die 
in het Volapük moeilijk weer te geven is. Deze zoo
genoemde „bouwstijl" vond zeer vele tegenstanders, 
doch minder omdat men esthetische bezwaren had, dan 
wel omdat men er een terugkeer tot de middeleeuwen 
in zag. 

„Eigenaardig is de wijze, waarop men in de laatste 
helft der negentiende eeuw in het voormalig Nederland 
met de monumenten van het verledene handelde. In-
plaats van, zooals wij thans doen, ze voorzoover zij 
kunstwaarde hebben, zoo goed mogelijk te bewaren , 
poogde men ze te voltooien, iets wat wij niet genoeg 
betreuren kunnen, daar nu voor ons de studie dezer 
monumenten zeer moeilijk is geworden, en het ons 
vaak onmogelijk is een zelfstandig oordeel te vellen. 

„Ik meen u nu in korte trekken een beeld van de 
architectuur van het voormalig Nederland der negen
tiende eeuw geteekend te hebben. Indien ik er zoo
veel korter bij stilsta dan bij de vorige perioden, vindt 
dit zijn oorzaak in de weinige waarde, die de negen
tiende eeuw , die wij als een eeuw van zoeken en tasten 
kunnen beschouwen, voor ons heeft. Wij mogen er 
echter den bouwmeesters geen al te sterk verwijt van 
maken , dat zij niets beters voortbrachten; hun ontbrak 
een leidend beginsel. 

In een volgende lezing hoop ik u met enkelen hun
ner eenigszins nader bekend te maken." 

De les is uit, en de scholieren verlaten onder opge
wekte gesprekken het gebouw. Wij echter blijven nog 
een oogenblik over des professors rede nadenken, ne
men dan de luchtpost cn gaan te Parijs theedrinken. 

I G N O T U S . 

D E I N V L O E D V A N V O R S T OP 
M E T S E L W E R K . 

In de Deutsche Bauccitung van 20 November wordt 
de invloed van vorst op metselwerk besproken en de 
zienswijze van de heeren Ende en Böckmann omtrent 
dit belangrijke vraagstuk medegedeeld. Aan deze hee
ren werd in den herfst van 1864 opgedragen een pak
huis te bouwen en wel met den meesten spoed, zoodat 
geen rekening gehouden kon worden met de omstan
digheid , dat de winter voor de deur stond. In dien 
tijd werd het werken gedurende den winter nog zeer 
veroordeeld en dit gaf aanleiding den bouwheer op dit 

bezwaar te wijzen; niets mocht baten: de uitvoering 
drong en het werk werd onderhanden genomen. Bij 
uitzondering was de weersgesteldheid zacht en droog, 
maar de winter deed zich toch met al zijne afwisse
lingen gevoelen en met bezorgdheid werd de uitwer
king van de vorst tegemoet gezien. E r werd bepaal
delijk op gerekend, dat het muurwerk hier en daar zou 
bevriezen, en dat het ten deele vernieuwd zou moeten 
worden, maar de ondervinding leerde, dat er niets be
schadigd was en dat de mortel op deugdelijke wijze 
was opgestijfd. 

Na dien tijd hebben genoemde heeren in eiken win
ter metselwerken gemaakt en den arbeid voortgezet, 
totdat dit verhinderd werd door het bevriezen van het 
water , waarmede de steenen bevochtigd werden, en van 
de metselspecie in de bakken ; in buitengewone geval
len werd zelfs het metselen voortgezet met warm water 
en versch gebluschte kalk, totdat dit door het bevrie
zen der materialen verhinderd werd. Het verlies aan 
bevrozen muurwerk , dat na de vorst moest verwijderd 
worden, was zoo gering, dat daarop weinig acht ge
slagen werd. De heeren Ende en Böckrnann , die deze 
mededecling doen , schrijven dit resultaat voor een groot 
deel toe aan den Berlijnschen kalkmortel, die in zeer 
korten tijd verhardt en laten in het midden of de uit
slag even bevredigend zou geweest zijn als andere 
mortels werden gebruikt. 

De beantwoording der vraag, of het metselen bij 
vriezend weder moet verboden worden, is in Duitsch
land van groot belang met het oog op de bepalingen 
der nieuwere politieverordeningen. Het hoofdpunt, 
waarop alles aankomt, kan als volgt geformuleerd worden: 
Loopt een bouwwerk, dat onder aanhoudende vorst 
wordt opgetrokken, gevaar om in te storten zoodra 
er dooi invalt en wordt daardoor het leven der arbei
ders bedreigd? Men kan zich voorstellen, dat dc vorst 
een bindende kracht heeft, die het gebouw tezamen 
houdt en dat de werking daarvan in het voorjaar ver
mindert , waardoor ineenstorting veroorzaakt wordt. 
Voor hen , die de practijk beoefenen en ervaring heb
ben opgedaan, ligt het voor de hand dat deze voor
stelling onwaar is; wat toch is het geval? Zoodra de 
dooi invalt, vindt men nimmer slecht gebonden mortel, 
maar eene losse zandmassa tusschen de metselsteenen, 
die door de werking van de vorst vooruitgeschoven 
zijn. En daarmede houdt de beschadiging op. 

Het bevroren muurwerk is op geenerlei wijze geschikt 
om daarop voort te bouwen; het moet verwijderd worden 
en de mate, waarin dit gedaan moet worden, geeft 
zich van zelf aan. Er bestaat geen half bevroren of 
door vorst verzwakt metselwerk; het muurwerk, dat 
op de beschreven wijze niet geleden heeft, is sterk en 
vast, zoodat daarmede geene ongelukken kunnen ge
beuren Het bericht, waaraan deze mededeeling ont
leend is, sluit met de verklaring der meergenoemde 
heeren, dat zij de laatste jaren zoowel des zomers als 
des winters het metselen voortzetten, totdat dit hun 
door de vorst belet wordt en dit nimmer aanleiding 
tot eenig ongeluk gegeven heeft. 

D E E R K E R E N Z I J N E B E T E E K E N I S IN D E 
• D U I T S C H E B O U W K U N S T . 

Ieder, die Duitschland bezocht heeft, zal hebben 
opgemerkt, welk een rijke verscheidenheid van erkers 
men daar aantreft. Trouwens, de naam duidt reeds 
aan, dat dit bouwdeel van Duitschen oorsprong is, al 
ziet men het ook soms ten onzent, maar ten onrechte, 
als een motief der Nederlandsche Renaissance gebruikt. 

Het moet erkend worden, dat aan het maken van 
erkers belangrijke voordeden verbonden zijn. Niet 
slechts dragen zij ertoe bij , om het aanzien der straten 

of grachten tc verlevendigen , maar zij geven ook aan de 
vertrekken iets zeer behaaglijks, waardoor dikwijls een 
hoogere huurprijs bedongen kan worden. Een erker 
is een goede reclame, hij springt in het oog, en wordt 
door de voorbijgangers, die voor de edelste architec
tuur vaak onverschillig blijven. opgemerkt. 

Het uitwendige van den erker heeft in Duitschland 
in den loop der tijden groote veranderingen ondergaan , 
en gedurende onze eeuw heeft het zich naar al de wis
selende modes moeten voegen. 

In den aanvang dezer eeuw, toen naar Schinkel's 
voorbeeld in alle groote steden Grieksche en Romein
sche tem pel facades gebouwd werden, had de erker 
slechts weinig gelegenheid zich te vertoonen. Waagde 
men het hem toe te passen, dan plaatste men hem 
op een paar streng-klassieke consoles , gaf hem maar 
één verdieping en bleef niet in gebreke, hem van 
klassieke pilasters of zuilen, met het obligate fronton 
te voorzien. 

Alles heeft echter zijn tijd, en weldra veranderde 
de mode en begon de wind uit den romantieken hoek 
te waaien. De Romaansche en Gothische stijlen kwa
men weer in eere en veroorloofden aan de zucht, om 
erkers aan te brengen, in ruime mate toe te geven. 
In alle vormen, met de meest afwisselende bekronin
gen werden zij gemaakt; soms ziet men ze als zwa
luwnesten tegen de gevels geplakt, soms verheffen zij 
zich bijna als zelfstandige torens. 

Na eenigen tijd kreeg men echter ook van de ro
mantiek weer zijn bekomst, en werd de Italiaansche 
Renaissance van 1500—1550 mode-stijl. De stijl van 
Raphael, van Peruzzi, van San-Gallo werd, zij het 
ook op veel kleiner schaal, en in veel minder mate
riaalsoort dan bij de origineelen, nagebootst en ook 
de erker, die men niet kan missen, moet met de 
Italiaansche details voorzien worden. Men ziet het 
hem echter aan , dat dit zuidelijk kleed hem niet past. 

De Italiaansche Renaissance scheen echter op den 
duur onzen oostelijken naburen niet te kunnen voldoen. 
Toen zij den erfvijand ten onder gebracht hadden en 
het nationaliteitsgevoel voor goed ontwaakt was, kre
gen zij lust in een eigen stijl, en de Duitsche Renais
sance werd mode. Nu was de goede tijd voor de 
erkers aangebroken; in allerlei grillige vormen werden 
zij tegen de meest verschillende gevels aangebracht. 
De schilderachtigste effecten werden op deze wijze bereikt. 
Een jaar of tien hield de Duitsche Renaissance het 
uit, doch thans is zij reeds afgezaagd geworden. De 
mode wil thans Spat-Renaissancc, en Barok-, Rococo-
en Rocaille-stijl, eens zoo diep door al wat Duitsch 
was veracht, houden thans hun zegevierenden intocht. 
De erker is echter gebleven , en bij vele der nieuwste 
Berlijnsche bouwwerken is hij reeds in een modepak 
gestoken. 

Hoeveel talent er aan zijn compositie ook besteed 
moge zijn, dikwijls maakt een erker aan een gebouw 
het effect van een hors cToeuvre, al kan men niet 
ontkennen, dat vele architecten, vooral die, welke de 
Duitsche Renaissance beoefenen , er wel in geslaagd 
zijn hun torentje met het overige van hun gevel in 
harmonie te brengen. 

Inwendig is echter een erker steeds van een zeer 
gunstig effect cn, hoe ook geplaatst, het vertrek, dat 
er mede voorzien is, heeft iets gezelligs. Is de erker 
slechts klein, dan kan men er bloemen in plaatsen 
en dient hij als het ware tot serre. Is hij wat groo-
ter, zoodat men er een tafel cn een paar zetels in kan 
plaatsen, dan wordt hij een huiselijk hoekje, voor ver
trouwelijk gesprek als geschapen. Welk een heerlijk 
plekje ook voor de vrouw des huizes , om onopgemerkt 
liaar buren tc kunnen bespieden! 

Vooral tot decoratie in zoogenaamden oud-Duitschen 
stijl leent het erkerkamertje zich uitstekend. Onder 
oud-Duitsch verstaan onze naburen alle stijlvormen, 
die in Noord-Europa van 1500—löoo gebruikelijk wa
ren. Met het onderscheid, dat er tusschen de kunst
uitingen der verschillende landen bestaat, nemen zij 
het zoo nauw niet, en met een gerust geweten wordt 
zoowel de Francois-premier-, als de Hcnri-dcux-siyji, 
de Vlaamsche en de Hollandschc Renaissance door hen 
bij het oud-Duitsch ingelijfd. 

In de laatste jaren is ook bij ons het gebruik van 
erkers in zwang gekomen, hoewel onze voorvaderen 
slechts zelden dit versieringsmiddel hebben toegepast. 
Wij hebben er vrede mede, daar zij tot veel schil
derachtige effecten aanleiding kunnen geven; men ver-
zekere ons echter niet, dat de erker een nationaal 
motief is. 

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

A P D E E L I X I • L E E U W A R D E N . 

Vergadering van Vrijdag 10 December 1S86. 
Na het lezen der notulen worden de verschillende 

huishoudelijke zaken eener December-vergadering af
gedaan. Van de aftredende Bestuursleden de heeren 
J. E . G . Noordendorp en S. Baron wordt de eerstge
noemde met bijna algemeene stemmen herbenoemd, 
terwijl inplaats van de heer Baron, die niet meer in 
aanmerking wenschte te komen, wordt gekozen de 
heer H . H . Kramer, wien tevens de functie van Se
cretaris der Afdeeling werd opgedragen. 

In de Commissie tot het verzamelen van stukken, ge
schikt voor het Tijdschrift der Maatschappij, worden 
benoemd de leden A . T. van Wijngaarden, N . van 
der Hoef en P. van de Windt, terwijl tot afgevaar
digden voor de Mei-vergadering worden gekozen de 
heeren Noordendorp en Kramer en als Voorzitter de 
heer Noordendorp, die zich deze benoeming liet wel
gevallen, op welke verklaring luide toejuiching volgde. 

De rekening en verantwoording van den Penning
meester wordt door eene daartoe benoemde Commissie 
accoord bevonden cn den heer Vonk dankgezegd voor 
zijn goed beheer. De begrooting voor het jaar 1SS7 
wordt tevens goedgekeurd. Daarna wordt door het 
lid H . H . Kramer eene voordracht gehouden over 
„Het Paleis van Justitie te Brussel". Door tal van 
teekeningen, waaronder zeer uitvoerige, toegelicht, 
bespreekt genoemd lid dit interessante bouwwerk, 
waarvoor hij den dank der Vergadering erlangt. 

Nadat nog tot de oprichting van eene leesbibliotheek 
wordt besloten, waartoe voorloopig eene som van ƒ 50 
beschikbaar wordt gesteld, sluit de Voorzitter deze 
bijeenkomst, met een waardeerend woord aan den heer 
Baron, als aftredend bestuurslid, voor zijne vele diensten 
als Secretaris der Afdeeling bewezen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
A M S T E R D A M . Dezer dagen heeft de ingenieur W. J. Heshuijzen 

aan het Gemeentebestuur ingezonden een ontwerp tot overbrug
ging van het IJ, waartoe door hem voorloopige concessie ge
vraagd wordt en wel op verschillende voorwaarden, waarvan 
dc voornaamste zijn, dat de Gemeente het eigendom van de 
brug zal verkrijgen tegen: 

1". Afstand van de helft der gronden in de Volewijk, en 
2°. Toekenning aan den concessionaris van het recht tot 

tolheffing voor voetgangers cn rijtuigen, gedurende 3 5 jaren 
(de scheepvaart zou vrij van tol blijven). 

Ofwel tegen afstand van dc geheele oppervlakte der Vole
wijk, groot pl. m. 150 hektare, waartegen de tolheffing zoude 
vervallen. 

Het Handelsblad herinnert, dat nog eene aanvraag voorde 
overbrugging bij den Gemeenteraad aanbangig is , n.l. van 
de hh. Galman c.s. 
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't-GRAVENHAGE. De 101 e algemeene ver-1 

gadcring van de Vereeniging van en voor 
Nederlandsche industrieelen, op Woensdag ! 
15 December, zal een eenigszins feestelijk 
karakter dragen, daar de Vereeniging als
dan haar 25-jarig bestaan hoopt te her
denken. De taak der Knquête-commissie, 
zoo voor landbouw als voor nijverheid, 
het voorloopig verslag omtrent de aan
hangige telephoonwet en de consulaire 
verslagen zullen o. a. behandeld worden. 

— De heer Koelman. Directeur van de 
Academie van Beeldende Kunsten, wordt 
met het oog op zijn vergevorden leeftijd, 
met 1 Januaria. s. gepensioneerd, maar hij 
zal zijn taak niet geheel nederleggen en 
eenige lessen blijven geven. Op die wijze 
kan de heer Koelman zijn eventueelen op
volger als het ware geschikt maken en 
voorbereiden tot de belangrijke betrekking, 
door hem tal van jaren en waardiglijk 
vervuld. In de Haagsche bladen is geen 
openbaarheid aan de oproeping van solli
citanten gegeven, omdat men van oordeel 
was, dat zich onder de artisten tedezer 
stede niemand beschikbaar zou stellen." 
Hoewel dit een vreemdsoortig argument 
is, moet erkend worden dat de bezoldiging 
van ƒ 2000 zeer gering is. 

Naar men verneemt zijn er toch ver
scheidene sollicitanten en is er bij den 
Raad van Bestuur een oogenblik sprake 
geweest om een kapitein der genie bij 
het Oost-Indische leger tot opvolger van 
den heer Koelman te benoemen. 

AMSTERDAM . Dezer dagen werd in een 
der zalen van Art is eene vergadering gehou
den van bestuurs- en commissieleden, die 
zich voorstellen eene tentoonstelling te hou
den van voedingsmiddelen, en alles wat 
daarmede in betrekking staat. De Voor
zitter, de heer Kergsma, zeide, dat het doel 
dezer bijeenkomst was. om aan de verga
dering mede te deelen wat de verschillende 
commissieleden sedert de eerste bijeen
komst, einde October, hadden verricht. 

De tinancieele commissie had de begroo
ting onderzocht en daarin aanleiding ge
vonden om hare taak op te vatten. Circu
laires zijn verspreid en daarin tinancieele 
hulp en steun verzocht; toch heeft deze 
poging om een waarborgfonds van / 100.000 
bijeen te brengen nog geen volledig succes 
gehad, en deze som moet vóór 15 Decem
ber bijeen zijn, wil de tentoonstelling door
gaan. Komt de som vóór 15 December 
niet bijeen, dan is het beter dat men de 
geheele zaak opgeeft. 

Spreker deed daarom een krachtig beroep 
op de aanwezigen, om ieder in zijn kring 
nog eene tlinke poging te doen om het 
ontbrekende aan de waarborgsom bijeen te 
brengen. 

De volgende week zal het groote ten
toonstellingsgebouw worden uitbesteed; de 
gunning houdt het Bestuur zich voor, tot 
15 December, waarop de som van / 1 0 0 . 0 0 0 
moet bijeen zijn. Komt het geld er, dan 
zal de Maatschappij tot bevordering van 
Tuinbouw cn Plantkunde tot 15 Apr i l het 
gebouw erlangen, om het op 15 Juni aan 
het Bestuur dezer tentoonstelling af te staan. 

Verder deelde spreker nog mede dat de 
heer Springer zijn talent beschikbaar stelde, 
en reeds een plan voor een groote markt 
had ontworpen, waarvan reeds een deel 
in teekening in de zaal was opgehangen. 
Daarna zeide spreker, dat de Vereeniging 
den naam had genomen van die to; het 
houden van periodieke tentoonstellingen 
waarop rechtspersoonlijkheid wasgevraagd 
en verkregen. Nogmaals drong spreker 
bij allen aan om nu toch alles in te span
nen de / 100,000 voor het waarborgfonds 
bijeen te brengen om de tentoonstelling 
mogelijk tc maken. Aan neringdoenden, 
die exposant moeten worden, zijn de cir
culaires verzonden. Aan belangstelling, 
zoowel in het binnen-als buitenland, ont
breekt het niet; zorgen wij dat denervus 
re rum niet ontbreke. 

— Den heer Jac. Ankersmit, die de be
trekking van Wethouder van Publieke 
Werken heeft nedergelegd, is dezer dagen 
een gedenkblad aangeboden door den heer 
Schuurman, Directeur van Publieke Wer
ken, namens de gezamenlijke ambtenaren 
dier Afdeeling en van den Reinigingsdienst. 
Het souvenir is op hoogst verdienstelijke 
wijze geteekend door den heer J. H. Schmüll; 
de opdracht luidt als volgt: »Jacob A n 
kersmit, Wethouder van de gemeente Am
sterdam, 21 November 1883 tot 17 Nov. 
1886, als bewijs van hoogachting door dc 
ambtenaren der Afdeeling Publieke Wer
ken en van den Reinigingsdienst." Op 
losse wijze zijn hieronder de namen der 
42 ambtenaren gerangschikt. Het ge
heel is gevat in rood linnen rand en por
tefeuille. 

B E N O E M I N G E N . 
Door den Minister van Waterstaat. Han

del en Nijverheid zijn met 1 Januari a. s. 
bevorderd tot opzichter van den Waterstaat 
ie klasse M. F. Klaassen, thans opzichter 
2e klasse; tot id. 2e klasse C J. van 
Sluys, thans opzichter 3e klasse: tot idem 
3e klasse N . Visser, thans opzichter 4e 
klasse en is benoemd tot opzichter 4e 
klasse J. K. de Masier. 

A D V E R T E N Y I E N T 
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De Gedeputeerde Staten der Provincie 
Zuid-Holland roepen bij deze op de onbekende 
belanghebbenden in zake een bezwaar van 
Ingelanden van den Lagen Abtswoudschen polder 
over yenwaring van den onderhoudslast van 
polderwerken en over de wegruiming van 
de Hoppenbmg. om, zoo zjj dit noodig achten, 
hunne memoriën en bcwjjsstukken aan ge
noemd College in te zenden vóór den I0 d , n 

Januari aanstaande. 
Tot dien dag liggen de stukken iederen 

werkdag van des voormiddags ll) tot des 
namiddags I uur ter inzage aan het gebouw 
van het Provinciaal Bestuur, Korte Voorhout 
alhier. 

'x-Graeenhaye, den 7 December 1SSÜ. 
De Gedeputeerde Staten, voornoemd, 

FOCK, Voorzitter. 
F. TA VENT* A AT, Griffhr, 

Inschrijving' 
Ül' 

Dinsdag 28 December 1886, 
i n l i e t T i m m e r h u i s l e R o t t e r d a m , 

n a a r d e l e v e r i n g v a n : 
G e t r o k k e n en V l a k k e W a a l k l i n 

ke r s , W a a l h a r d g r a a u w , W a a l -
boorengraauw, S t raa tk l inkors 
ui t U t r e c h t o f van de M a a s , 
U s s e l S t raa tp lavei en Beste 
harde I J s se l Onders teen , E s -
caussijnseh steenon Trot to i rban
den, L u i k s c h e n K l u i t k a l k , G r é s -
K e i o n , P o r p h i j r - K e i e n . B e n 
A h i n - K e i e n , Niedermendiger 
L a v a - K e i e n , Steenslag van na
tuu r l i j ken steen . G r o f G r i n d , 
G r i n d z a n d , E i k e n - , G r e n o n - , 
Dennen- en V u r e n T immerhou t , 
Gegoten I Jzo ren Straatsyphons 
en Straatborr ioranden , Staaf-, 
B a n d - en Plaat i jzer . 

De voorwaarden lijden, op de gewone 
dagen en uren , in het Timmerhuis ter Lezing, 
en zijn. tegen betaling van 25 eents. ver
krijgbaar bij Wed. I'. VAN WAF.S11EKGE 
I:N ZOON, Boekdrukken aan den Houttuin 
N" . 73, alwaar tevens de in te vullen geze
gelde insehrjjvingsbiljettcn, tegen betaling 
van M ' / i cents per stuk te bekomen zjjn. 

Hollands Noorder-Kwartier. 
Herbesteding, 

bij inschrijving,op Donderdag 23 December 1886, 
des middags ten 12 ure, op het Koggenb.uk 
te Medemblik, van: 

Bestek N". 12. 
H e t m a k e n van de grond- en kuns t -

w e r k e n , hot leggen van spoor
baan en wisse l s , en het ui tvoe
ren van oonige andere we rken , 
ten behoeve van don L o k a a l 
spoorweg M e d e m b l i k - H o o r n . 

Bestekk, li zjjn verkrijgbaar tegen / 1.50 
per stuk aan het bureau van den Ingenieur 
KRIKGER tc Medemhlit. Aldaar worden 
inlichtingen verstrekt en liggen de bestek*-
teekeningen ter inzage. 

Aanbesteding. 
De Architecten C. MCY8KEN van Am-

sterdam en A. 1' V A N DAM A W. Zx. van 
's-llage. zijn voornemens om namens hel He-
stuur van de Nuamlooze Vennootschap «Bouw
maatschappij i * ' 1 1 " b.' Rotterdam, aan te 
besteden: 

Do houten en gemetselde F u n -
deor ing voor de bebouwing v a n 
het t e r re in , gonaamd j p l a n C " 
to Bo t t e rdam. 

Het Bestek met Teekening is van 15 De
cember at, tegen betaling van ƒ 2 — verkrijg
baar bjj de Heeren Nl . I i i l l k VAX D I T M A B , 
Wijnhaven n". IKV De insehrijvingsljiljctteii 
moeten worden ingeleverd op 21 December, 
tusschen 10 en 12 uur, aan het Notarishuis. 
Geldersche kade. Rotterdam, terwjjl opdien 
zeilden dag te 12 uren de biljetten zullen 
worden geopend. 

Inlichtingen worden gegeven door bovengen. 
Architecten, den 17 & 20 December, van 
's morgens 10—1 uur in meergemeld Notaris
huis. 

Inschrijving 
ui' 

Dinsdag 28 December 1886, 
in het Timmerhuis te Rotterdam, 

i i . ' w i r d e L e v e r i n g ' v a n : 
Tege ls , Dakpannen , K a n n e n b u i -

zen, P l e i s t e r , T r a s , P o r t l a n d 
Cement , T o u w w o r k , H e n n e p , 
Snu i t van V l a s , Teer, B r u i n work , 
M o s , S t r o o k d w e i l e n , B l o k t n a -
ke r swork , Bor s to lmakorswork , 
Sponzen , Groen L a k o n , Tocht -
v r i e seh , Gri js L i n n e n . Behang
se l -Linnen, Afnoomdoeken, W o l 
len- en L i n n e n Dwei l en , G o r d i j n -
l innen , G r o n d p a p i e r , S i n g e l , 
M e u b e l k o o r d , B a n d , Gasbran
ders , Glazen B a l l o n s , L a m p e n 
g lazen , Zoomvel lon , L e d e r , P a 
tent-Olie, Groene Zeep, Kaarsen , 
Amer ikaanscho B o u z e l , V e t 
(root), Pootskatoon, L a m p e n k a 
toen, Turf, Hou t sko l en , Bezems, 
Boenders , M a n d o n , Z i n k , L o o d , 
L o o d e n - en V e r t i n d L o o d e n 
B u i z o n , Meta len M a i n - en Tap
k r a n e n , Sp i jkers , I j z e r w a r e n , 
K o l e n b a k k e n , Staal, Ver fwaren 
en Vensterglas . 

De voorwaarden liggen, op de gewone da
gen en uren, in het T i 111 m e r huis ter lezing 
en zijn, tegen betaling van 25 cents, verkrijg
baar bij Wed. 1'. VAN WAE8BERGE & Z 0 0 N , 
Boekdrukkers aan den Houttuin n". 73 , alwaar 
tevens de in te rullen gezegelde insehrjjvings
biljettcn, tegen betaling van 22 ' 2 eents per 
stuk, te bekomen zijn. 

Prijsvraag niet Monsters 
VAN 

222,000 V l a k k e K l i n k e r s . 
338,000 M i s k l . H a r d g r a u w . 
60,000 S t raa tk l inkers . 
45,000 B o o d ls te soort. 
20,000 Booregraauw. 
28,000 Geve lg raauw. 

Levering franco Tjonger Grootscheepsvaar-
waters. Aanbiedingen franco aai' KLOOS
T E R M A N en BROUWER, Aannemers tc 
Jjeeutearden. 

AANBESTEDING 
Op VRIJDAG 17 December 1886, des voor

middags te elf uur, zal door Burgemeester 
en Wethouders van Sidoeoiebert- ten Gemeente-
huize, in het openbaar bjj enkele inschrijving 
•worden aanbesteed: 

H o t B O U W E N van twee scholen 
en dr ie ondorwijzerswoningen 
on hot doon van H E R S T E L 
L I N G E N aan óon school i n d e 
Gemoente Sahoonobeek, met 
b i j l evor ing v a n a l lo benoodigde 
mater ia len. 

Inlichtingen zijn te verkrjjgen bjj den in
genieur C. W. SNELLEI' .RAND te Dalen, 
bij wien ook het bestek met bjjbehooivnde 
teekeningen. na 1 December, tegen betaling 
van ƒ3 .00 te bekomen is. 

Aanwijs ter plaatse zal gegeven worden 
op Dinsdag 11 December lSSfi. des morgens 
te KI uur. Verzamelplaats: hettiemeentebuis. 

Burgemeester en Wethouders roornoemd: 
I, . II. .T. HOMMERS, llurg. 
II. POPPEN, llel/t. 

Provincie Z U I D - H O L L A N D 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 20"" December 1886. des 

voormiddags ten Il'._, ure, zal, onder nadere 
goedkeuring, door den Voorzitt'r, of een der 
Leden van het College van Gedeputeerde 
Statender Provincie Zuid-Ilollaud. en in bjjzijn 
van den Hoofd-Ingenieur van den Provincialen 
Waterstaat in Zuid-lbdland'. aan het lokaal 
van het Provinciaal Bestuur te 't-Qravenhage, 
worden aanbesteed: 

H e t onde rhoud v a n het jaagpad 
langs den R u n , van L e i d e n tot 
de Utreehtsehe grens bij H a r -
melen , ingaande den 1"" J a n u a r i 
1887 en eindigende den 31"' • De
cember 1888. 

R a m i n g ƒ 23300. 
Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele 

inschrjjving, overeenkomstig tj 131 tot 43(1 
der Algemeene Voorschriften. 

Het bestek ligt v a n af 10 December a. s. 
ter lezing aan liet lokaal van het Provinciaal 
Bestuur van Zuid-Holland te 's-Gravenhage, 
en is voorts, van afgemeld tjjdstipop//v///ro 
aanvrage, tegen betaling der kosten, te be
komen bjj den boekhandelaar, tinna GEBROE
DERS V A N CLEËE, Spui n°. 2Sa, te 's-Gra
venhage en door zijne tusschenkomst in de 
voornaamste gemeenten des Rjjks. 

Naden inlichtingen zjjn te bekomen bij den 
Hoofd-Ingenieur van den Provincialen Water
staat in Zuid-Holland .1. VAN DEE VEGT, 
te 's-Grarrn/tage, terwjjl aanwjjzing in loco 
zal worden gegeven op te voren gedane schrif
telijke aanvrage, door den Opzichter L . D A L E 
BOUT, te Bodegraven, in de week de besteding 
voorafgaande. 

De Gedeputeerde Staten dvr Provincie 
Zuid-Holland, 

F O C K , Voorzitter. 
F. T A V E N R A A T , Griffier. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente UTRECHT zjjn voornemens op 
Zaterdag den 18" December 1886. de* namid
dags ten é é n u r e , in het openbaar ten Raad
huize aan te besteden: 

1'. H e t doon van eenige vern ieu
wingen aan on hot óonjar ig on
d e r h o u d v a n : 

de S lu i s en daarbij bohooren-
do w o r k o n te V r o o s w i j k , den 
Straa tweg van Ut rech t naar 
V r e e s w i j k en daarbij behooren-
de w e r k e n ; 

do S lu i s te N i o u w o r s l u i s en 
het Jaagpad van daar naar H i n -
do rdam; 

hot Jaagpad mot daarbij be-
hooronde we rken van Ut rech t 
tot nabij Woerden . 

2'. H e t leveren v a n verschi l lende 
mator ia len enz. ten diensto dor 
openbare gemoentowerkon, als: 

1' Perceel. Utreehtsehe Straatklinkers. 
2' * IJselstraatklinkers. 
3° » Waalstraatklinkers. 
I' » Harde pl. Utr. Klink, drielingen. 
5' » Utreehtsehe Metselsteenen. 
Ce » Kalk , Tras en Porti.-Cement. 
7' » Lekzand. 
8' » Heidezand. 
!)' » Hardst. Trottoirbanden. 

10* » » Roosterramen. 
11' » Grenen. Vuren en Dennenhout 
12' » Eikenhout. 
13' » Verfwaren. 
14* » Olie en Petroleum. 
15' » Borstelwerk. 
Di' t Glas. 
17' » I.lzcr, I.rzerkramerjjen en Ge 

reedschap. 
IS' » Dakpannen cn Tegels. 
Dl ' » Touwwerk. 
2<e » Boomen, Heesters, Bloenistrui 

ken en Bloemen. 
De bestekken en voorwaarden liggen ter 

inzage aan het Bureau der gemeentewerken 
achter Klarenburg en zijn aldaar, zoomede 
ten Raadhuize (Afdeeling Financiën) en bjj 
de Boekhandelaren V A N T E R V E E N & ZOON 
verkrjjgbaar gesteld tegen betaling van /0.2a 
per exemplaar. 

Monsters der te leveren materialen zjjn te 
bezichtigen aan het Stadsmagazjjn en verdere 
inlichtingen te bekomen aan bovengenoemd 
bureau. 

Utrecht, 4 December 1880. 

Aanbesteding Ijzerwerk 
van het leveren en stollon van 

I j z e r w e r k voor 3 S lu izen , 3 K l a p -
bruggen en 3 Vas te Bruggen . 

Bestekken en detailteckeningen liggen ten 
kantore van de Aannemen KLOOSTERMAN 
en BROUWER te Leeuwarden, waar de noo
dige inlichtingen zijn te bekomen. 

Franco inschrijvingen worden ingewacht 
vóór of op den 22 Decomber 1886 aan 
bovengenoemde Aannemers. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S Ï ' E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t . ) 

Op Dinsdag den 21"™ December 1886, des 
namiddagsten 2 ure. aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen hij 'le Moieelse liUIl tc / /,-.,•/,/, 
van : 

Bestek N" . 452. 
H o t loggen van het tweode spoor 

en het ver r ich ten van bi jkomende 
worken op de halte A r k e l ten 
bohoevo van den spoorweg van 
Ei s t naar Dordrecht . 

R a m i n g / 7500. 
De besteding geschiedt volgens § V> van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 3 d , n December 

|ssi; ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan cn aan liet bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur F. SASSEN te Nijmegen 
en is op fcauc.t aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (Aid. Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van /0 .50 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Aid. Weg cn Werken) en .looi
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing opliet terrein zal geschieden 
den l i * - " December ISSO ten 1 ure des na
middags. 

Utrecht, den 1"'° December ISSfi. 

De Secretaris der Gemeente Utrecht, 
DE WATTF.VILLE. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Vrijdag 24 Decem
ber 1886, 's voormiddags I I ' , ure, in het 
openbaar ten Gcmccntchuizc aanbesteden: 

1°. H o t driejar ig onderhoud de r 
Openbare Pompen . 

2". H e t onderhoud van eenige Ge
meentewerken gedurende het 
jaa r 1887. 

3". H e t onde rhoud der Best ra t ingen 
gedurende het jaar 1887, mot 
lever ing van K e i e n , K l i n k e r s en 
I ronbr icks . 

4". H e t onderhoud der Plantsoenen 
en beplant ingen dor gemeonte 
gedurende het j aa r 1887. 

Aanwijzing Vrjjdag 17 December e. k., 
'smor"ens 10 ure, bureau Gemeentewerken; 
bestekken met gezegelde inschrjjvingsbiljetten 
tegen betaling van ƒ0.50 per stel ter Secre
tarie te bekomen. 

Provincie Z U I D - H O L L A N D . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 20""" December 1886, des 

voormiddags ten l i ' . - , ure, zal. onder nadere 
goedkeuring*, door den Voorzitter, ot'een der 
Leden van het College van (ïedeputeerde 
Staten der Provincie Zuid-Holland, cn in by-
zjjn van den Hoofd-Ingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat in Zuid-Holland, aan 
het lokaal van liet Provinciaal Pestuur te 
's-lirart'tiliaf/e. worden aanbesteed: 

H e t Tweejar ig Onderhoud van den 
Havendam van Ooltgensplaat. 
1887 1888. 

R a m i n g / 800. per jaar. 
Deze aanbesteding zal geschieden bjj en

kele iiischrjjviug. overeenkomstig Jj \'.,\ tot 
VM\ der Algemeene Voorschriften. 

Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal 
van het Provinciaal Pestuur van Zuid-Holland 
te 'x-Grarrj/liat/e, en is voorts, op franco aan
vrage, tegen betaling der kosten, te beko
men by den Boekhandelaar, tinna (JF.ItPOK-
DER8 VAN C L E E F , Spui n°. -2Sa, teVfff» 
tenhatje en door zjjne tusschenkomst in de 
voornaamste gemeenten des Pyks. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen by 
den Hoofdingenieur van den Provincialen 
Waterstaat in Zuid-Holland, .1. V A X DER 
V E G T , te 'x-Craccithttye, terwijl aanwijzing 
in loco zal worden gegeven op Woensdag 1"» 
December des namiddags ten 1 ure. 

De Gedeputeerde Maten der /'roriurie 
Zuid-Holland, 

FOCK, Voorzitter. 
F. T A V E N P A A T , Griffier. 
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Inschrijving 
OP 

Dinsdag 21 December 1886, 
TEN KANTORE VAN HE 

Gemeente-Gasfabrieken Oost-Zeedijk, 
naar de LEVERING van: 

Getrokken IJzeren pijpen, IJze
ren en Koperen Fittings, Hou
ten Rozetten, Branders, Lan-
taarnruiton, Vertind Loodon 
Buizen, Rood en Geel Koperen 
Pijp, Lampenglazen, Kappen, 
Ballons, Houtschroeven, Klink
nagels, Vijlen, Bordpapier, 
Schoppen, Snijtangen, Pijp- en 
Sockettangen, gashaken, Kraan
sleutels, Patent-olie, Lijnolie, 
Zeep, Zacht Vet, Vet (roet), 
Kaarsen, Loodwit, IJzermenie, 
Kwasten , Zakken , Mandon, 
Lampkatoen, Poetskatoen en 
Lappen, Sponzen, Zeemvellen, 
Luiwagens, Snuit van Vlas, 
Striktouw, Bruinwerk, Hennep, 
Houtskolen, Spieborstels, Be
zems, Kalk, Staal, Smeê- en 
Plaatijzer, Rood Koperen Lan
taarns, Gegoten IJzeren Lan
taarnpalen, Gesmeed IJzeren 
Lantaarnstoeltjes, Gegoten 
Ijzerwerk en andere Magazijn-
goederen; ten dienste der Ge
meente-Gasfabrieken te Rot
terdam. 

De Voorwaarden 'liggen op de gewone da
gen en uren, ter lezing op het kantoor der 
Gemeente-Gasfabrieken, Üost-Zeedjjk, en zjjn 
voor den prijs van 2a cents, verkrijgbaar bjj 
Wed. P. V A N WAESBEIÏGE EN ZOON, 
Boekdrukkers aan den Houttuin N°. 78, al
waar ook de gezegelde insehrijvingsbilletten 
tegen betaling van 22' t cents verkrjjgbaar 
zjjn. 

DE LINT & C°. 
Oosts, ril ijk 21*. Rotterdetm. 

V L O E R - en W A N D T E G E L S . 

TROTTOIR-, I E M . Ï Ï - UIJZEnSTEE\TEf.ELS. 
Groote voorraden. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere al of 
niet tropische producten; 

lii'lieinlc ni Expanseereiide Steenorwkappea, 
GEBOUWEN in Scherphoek el uur andere ton» «ijzen, 

gthnl in ijzer of ijzer met hout «f steen. 
VAN DER LINDEN & C \ te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijne-
kleeding en dakbedekking p a s k l a a r . 

(aKlvalliHerrinc up L o o n . 

" A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 

en V e n t i l a t i e , G a s - en W a t e r l e i d i n 
g e n , B o u w m a t e r i a l e n e n z . 

B E K R O O N D met Gouden, Zilveren en Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m N". J231>, 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd 

~ H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

iNlIIIIMMtLN ü v .rnniimr. , , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1S8S bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Zeepaard, 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

Lichtdrukpapier en Lichtdrukpreparaat. 
Benevens uitmuntend Calqueerpapier voor de daarvoor benoodigde 

calques. Te verkrijgen bij 

T h . J . D O B B E en ZOON te Utrecht. 

NEUCHATEL ASP HALTE C O M P A N Y L n . LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

F A B R I E K t RA-, t i V A R K . N A T U U R L . ^ A S P H A L T 

V I L D E T R . I Ï E R S 
ZWITSERLAND. 

AMSTERDAM 
Beltweg N " . 3. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en ilim Dorsohvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Hinks, Mout vloeien, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Kclon-r'uiideeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zicb 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
t l . G . K N O O P S C . O Z N . , Beekstraat t. t>2, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

BECKER & BtDIMMiH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A * 

A T E R P A S-, 
H O E K H E E T -

. en andere 

I N S T R U M E N T E N 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmai l leerd- i jzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

A.ÏÏ. VAN BERGEN, 
F A B R I K A N T T E 

Heiligerlee, prov.Gron. 
S P E C I A L I T E I T I N 

Nü'vwv Constructie 
B R A N D S P U I T E N , 

TORENUURWERKEN 
EN 

LUI D K L O K K E N , 
op binnen- cn buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
A N T W E R P E N 1 8 8 5 . E E R E D I P L O M A . 

Gouden en Zilveren Medailles. 

PllflTOLITIIOGRAPIIIE, PII0T0MC0GRAPB1E 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Photolithographic, 
byzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phoiozlm»-
graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en Op 
zjjne stéréotype-Inrichting voor H H . Druk-
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

Or. J . T H I E M H . 

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



A R C H I T E C T ! E T AMICITIA. 

P h o t o l i t h . v G. J . T h i e ' m e , A r n h e r n . 
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R C H I T E C T V R A E T M M I C I T I A 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N GENDT [Gz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertenties 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN' SPRINGER 

C. II. POSTHUMUS MEVJES en A. W. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Heer 

C. l i . POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amsterdam 

A.W.W.I 
ABONNEMENT / 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 

voornitbetaling cn franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Neaerlandsch-Indië f 9 . — , beiden bij vooruitbetaling. 

A D V E K T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en IO 
cent voor een bcwijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

A F Z O N D E R L I J K E N U M M E R S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer Arnhem eu bij den Iloofd-Correspondent Ji»i. G. S T E M I . K R C/N., Boek-
Tn. G. STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam handelaar le Amsterdam. 

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

1". De 3i»»e Algemeene, tevens 873s"' Vergadering, 
zal plaatshebben op Woensdag 22 December a. s., des 
avonds te j \ uren, in het American Hotel , alhier. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Openingsrede van den Voorzitter; 
b. Mededeelingen van het Bestuur; 
c. Verslag over het afgeloopen jaar van den 1 ste-Se-

cretaris; 
d. Idem idem van den 2de-Secrctaris; 
e. Rekening en verantwoording van den Penning

meester ; 
Verslag van de Verificatie-commissie; 

g. Behandeling der begrooting voor het jaar 1887; 
h. Verslag van den Bibliothecaris; 
i. Idem van de Lokaal-commissarissen; 

Verkiezing van drie Bestuurders; aftredende leden: 
de heeren Jan Springer en F , J . Bremmer Hzn. , 
periodiek en de heer Th. G. Strengers; 

/. Verkiezing van een Redacteur, aftredend lid de 
heer A . W . Weissman (weder herkiesbaar); 

7/v. Verkiezing van drie Lokaal-commissarissen; af
tredende leden de heeren E . van den Bossche, 
R. Hey en H . G. Jansen (weder herkiesbaar); 

n. Verkiezing van een Voorzitter; 
o. Uitloting van 5 aandeelen der rentelooze leening 

ten behoeve van de Bibliotheek; 
Mededeeling van het rapport der Commissie van 
beoordeeling der serie prijsvragen 1885—1886. 

2°. A l s gewoon lid is voorgesteld, door de heeren 
J. A . Rooseboom en Th. G . Strengers, de heer E . Cramer; 
als buitenlid is toegetreden J . Brink Evers, architect 
te Ellekom. 

3". Gewone leden , die lid wenschen te worden van 
de Schetsclub, worden verzocht zich schriftelijk aan te 
melden bij den iste-Secretaris. 

Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

Th. G . Strengers. 

( A . et A . ) G E B O U W V O O R 
T I J D I - : L I J K E T E N T O O N S T P : L L I N G E N T E 

A M S T E R D A M . 
Bij de plaat. 

Door de vriendelijkheid van ons medelid A . Salm GBz. 
zijn wij in de gelegenheid gesteld onze lezers een af
beelding van den voorgevel van genoemd gebouw aan 
te bieden. 

Overeenkomstig het karakter van het stadsplein, 
dat men zich voorstelt op het tentoonstellingsterrein 
in den trant der X V H L T O eeuw te doen herleven, heeft 
de ontwerper van het gebouw zich ook van de pitto
reske oud-Hollandsche vormen bediend. 

Weldra hopen wij in staat te zijn , in De Botnvmecster 
de volledige plans van dit gebouw op te nemen. 

( A . e t A . ) H E I N R I C H V O N E E R S T E L . 
DOOR 

H E N R I E V E R S . 
Het was op den 16 Juli 1883 dat ik, na een driedaagsch 

uitstapje in Weenen terugkeerende, van verschillende 
publieke gebouwen de treurvaan zag waaien. 

Hoewel het feit zelf mij minder trof, zag ik tot mijn 
verwondering het rouwteeken slechts aan gebouwen, 
door één architect ontworpen. 

Een beklemmend voorgevoel maakte zich van mij 
meester, en inderdaad , ik had mijne woning nog niet 
bereikt, of het treurige nieuws was mij bekend, dat 
een van Weenen's meest talentvolle architecten na een 
kortstondige ziekte aan de kunst ontrukt was. 

In den namiddag van den volgenden dag vulde zich 
de ruimte der Votief-ketk, waarin de inzegening van 
het stoffelijk overschot des overledenen zoude plaats
vinden, met de vertegenwoordigers van het keizerlijk 
hof, den staat, de stad, schoone kunsten en weten
schappen in den meest uitgebreiden zin. Een talrijke 
menschenmassa omzoomde in dichte rijen het kerkpla-
teau. Dc straatlantaarns waren van de woning des over
ledenen af tot aan de kerk ontstoken; boven het por
taal woei de treurvaan. Het altaar was in overeen
stemming met de plechtigheid in 't zwart gedrapeerd, 
terwijl honderden vlammen het ruim verlichtten. Wel
dra verkondigde klokgelui de nadering van den stoet 
en kwam de lijkwagen voor het portaal. Talrijke 
kransen werden nog op de baar gelegd, waarna een 



18 December 1S86. D E O P M E R K E 411 
410 D E 0 1' M E R K E R. 18 December 1886. 

plechtige rondgang om dc kerk plaatsvond. Na de 
ceremonie zong het Wiener Mannergesang-Verein het 
koor: Wanderer's Nachtlied, waarop de baar naar den 
lijkwagen en vervolgens naar het kerkhof te Grinzing, 
bij Weenen, gevoerd werd. Namens verschillende cor
poration van kunstenaars cn technici werden bij de 
groeve aanspraken gehouden: toen werd de baar in 
dc groeve geplaatst. De vaan der Technische Hoo-
geschool werd als laatste groet nedergclaten, terwijl 
dc kinderen van den overledene, tot afscheid rozen 
strooiden. 

Weldra viel de eerste schop grond op de kist en 
Heinrich von Ferstel was aan dc aarde teruggegeven, 
waarop hem een kortstondig, maar door den helderen 
zonneschijn des gcluks bestraald leven ten deel viel. 

De man, dien ik daar noemde, is mijnen lezers be
kend ; hij heeft toch tc veel als kunstenaar gepresteerd 
om niet voor hen, die met Weener architectuur heb
ben kennisgemaakt (en wie heeft dat niet), een goede 
bekende te zijn. 

In het jaar 1884 had ik het voorrecht een tentoon
stelling der gezamenlijke werken van den overleden 
meester te kunnen aanschouwen, waar zijne veelzij
dige talenten zich als een Gcsammtbild aan mij ver
toonden cn mij een nauwkeurig denkbeeld van den 
grootschen werkkring des kunstenaars gaven. 

Ik heb gemeend, dat eenige nadere mededeelingen 
hieromtrent niet onwelkom zouden zijn: ik heb deze 
mededeelingen ontleend deels aan personen, die in 
onmiddellijk verkeer met den overledene stonden, deels 
aan eigen herinneringen. 

Heinrich von Ferstel werd den 7 Juli 1828 te Weenen 
geboren; hij was de zoon van den hoofdkassier der 
Nationale bank en genoot eene in alle opzichten voor- j 
treffelijke opvoeding. In dc jaren 1849 en 50 was hij 
leerling van het Polytechnicum, terwijl dc lessen aan de 
Academie voor beeldende kunsten cn aan dc Univer
siteit tevens door hem gevolgd werden ; daardoor ver
kreeg hij die veelzijdige ontwikkeling, die op zijne breede 
kunstopvatting zeker van grooten invloed geweest is. 

Reeds vroegtijdig openbaarden zich zijne talenten cn 
verschillende reisstipendicn naar Munchcn en Italic zijn 
door hem aan dc Academie behaald, zoodat hij weldra 
als de beste leerling van de professoren Von der Null 
en Siccardsburg bekendstond. Om zich tevens in de 
practijk tc bekwamen, was hij werkzaam op het bureau 
van zijn oom Baurath Stache cn ontwierp in gemeen
schap met dezen verschillende projecten voor kasteden 
en het St.-Barbara-altaar in den Stcfansdom te Weenen. 

In het jaar 1854 behaalde hij den keizerlijken prijs 
voor eene studiereis naar Italic. 

Vóór zijn vertrek nam hij eerst nog deel aan den 
internationalen wedstrijd voor den bouw eener kerk, 
uitgeschreven door den aartshertog Max van Oosten
rijk, ter herinnering aan den mislukten aanslag op het 
leven des keizers. Meer dan 70 architecten namen deel 
aan deze prijsvraag, waarin Ferstel als overwinnaar 
werd verklaard. In Napels ontving hij dc blijde tijding 
en dc toenmaals 27jarige kunstenaar keerde met den 
schoonsten prijs naar het vaderland terug. De eervolle 
opdracht tot den bouw viel hem weldra ten deel cn 
in Apr i l 1856 werd de eerste steen gelegd. 23 Jaren 
daarna werd, bij gelegenheid van het zilveren huwe
lijksfeest des keizers, dit gebouw ingewijd, waarbij Fer
stel uit 's keizers handen de Orde van de IJzeren Kroon 
2de klasse met den titel van Freiherr of Baron ontving. 

Al s practisch uitvoerder werd hem bij den bouw der 
Voticf-kerk dc dombouwmeester Jozef Kranncr uit 
Praag terzijde gesteld; na diens dood, welke 15 jaren 
later plaatsvond, leidde Ferstel alleen dc uitvoering. 

De naam, door het succes van dit concours verkre
gen , plaatste hem onmiddellijk in dc eerste rijen der 
toenmalige altisten, en de overwinnaar in een wedstrijd, 
waaraan dc meest bekende architecten hadden deelge
nomen, behoefde niet naar andere opdrachten tc zoeken. 
Integendeel ze zochten hem op en het duurde niet lang 
of Ferstel was met werk overladen. 

Het tweede gebouw, dat hij uitvoerde, was de Natio
nale bank tc Weenen, insgelijks dc vrucht van een 
wedstrijd. Het gebouw is ontworpen in een eigenaar
dige mengeling van Romaanschc cn Florentijnsche 
motieven, die het een ernstig en tevens aangenaam 
karakter verleenen, en waarin men duidelijk de spo
ren der school van Von der Null en Siccardsburg be
merkt. De bouw duurde 4 jaren , nl. van 1856—1860. 

Intusschen begon te Weenen de groote beweging, die 
een geheele ommekeer in de bouwkunst dezer stad moest 
teweegbrengen. Ferstel nam hieraan rijkelijk deel. On
der de voornaamste particuliere huizen, door hem ge
bouwd, kunnen die van Pollak, aartshertog I.udwig 
Victor, Wertheim en Ofcnheim gesteld worden , terwijl 
verder in alle oorden des Rijks bouwwerken duor hem 
werden uitgevoerd. We zien onder de voornaamste het 
slot Groszkall, in Bohemen, de villa van den aartshertog 
Karei, in Reichenau, het paleis van de Oostenrijk-
Hongaarsche Lloyd, in Triest, de Katholieke kerk te 
Schönau en de Protestantsche kerk te Brünn in de 
jaren 1863—1867. Bij de inwijding van deze laatste 
werd hem het eereburgerschap dier stad verleend. 

In 1868 begon hij den bouw van het interessante 
Museum voor Kunstindustrie, welks interieur onder 
de schoonste scheppingen van den tegenwoordigen 
tijd mag gerekend worden. Tevens bouwde Ferstel 
de Gewerbeschulc, hiermede verbonden. De plans voor 
een chemisch laboratorium cn een centraal gebouw-
voor meteorologie kwamen in het jaar 1871 tot uit
voering. 

Zijn laatste en meest belangrijke werk is de Weener 
Universiteit, waarvan in 1872 het ontwerp werd aan
genomen, terwijl in 1874 met den bouw begonnen werd. 
De voltooiing mocht hij niet beleven. 

Aan eeretitels verwierf hij nog die van Baurath en 
eereburger der stad Weenen. Talrijk zijn de on
derscheidingen , die hem in het buitenland ten deel 
vielen. Zoo behaalde hij in het jaar 1868 de groote 
gouden medaille op de Tentoonstelling te Parijs en werd 
hij tot ridder van het Fransche Legioen van eer, en tot 
eerelid van de Academiën te Munchen , Weenen , Ber
lijn , Parijs cn de Architectcn-verceniging te Londen 
benoemd. In het jaar 1866 aanvaardde hij de betrek
king van Professor aan de Technische Hoogeschool te 
Weenen, waaraan hij in de laatste jaren het rectoraat 
bekleedde. 

Eindelijk was Ferstel ontelbare malen jurylid bij prijs
vragen en lid van commission ter oplossing van be
langrijke quaestiën van kunst of techniek. 

De enkele opsomming zijner werkzaamheden heeft 
u een klein denkbeeld gegeven van zijn rijkbegaafde 
natuur. En inderdaad! eerst op de tentoonstelling zijner 
teekeningen, waarvan ik straks sprak, werd het mij 
duidelijk welk een verbazende werkkracht Ferstel in 
zijn 30-jarige loopbaan ontwikkeld heeft. Bij het be
zien van die collectie van 1500 zoo groote als kleine 
teekeningen , bemerkte ik veel, wat mij bij het bestu-
deeren zijner gebouwen ontglipt was. Ik zag menig 
monument, vanaf de eerste schets tot aan de voltooiing 
vóór mij, doorleefde de verschillende phasen van zijn 
wording en ontwikkeling, en bemerkte menige schoone 
en diepgevoelde gedachte des kunstenaars. Het leven 
des meesters lag daar als een lijvig foliant, waarvan 

iedere pagina eene gebeurtenis vermeldt, open voor mij. 
Merkwaardig was het, dat in het groote Gcsammt

bild geen enkele maal de harmonie verstoord werd. 
Van de eerste studiën af tot zijn laatste werk herkende 
ik dezelfde hand. Wel-is-waar eerst weifelend, maar 
steeds meer zich acccntuecrend; immer kenmerkt zich 
zijn fijn beschaafde natuur door voornaamheid. Wat 
ook van hem verlangd werd — hetzij speculatiebouw of 
paleis, kerk of monument, behangselpatroon of luch
ter — altijd gaf hij zich rekenschap van het hoe en 
het waarom. En dat hij de practische eischen niet 
aan de artistieke ten offer bracht — men behoeft slechts 
een paar zijner gebouwen te bezoeken om hiervan een 
bewijs te hebben. 

Eenvoud in den plattegrond bij bescheidenheid in 
afmetingen kenmerken zijne werken. Noch in zijne 
ideeën, noch in de daarstelling ervan, was effectbejag 
zijn leus. De hoofdkenmerken van beide zijn een logi
sche cn artistieke conceptie, een fijne studie der onder-
deelen cn een geacheveerde uitvoering. Ferstel liet geen 
enkel detail aan het toeval over; van alles maakte hij 
grondige studiën, verscheidene teekeningen bewijzen 
dit; zoo b. v. de veelvuldige ontwerpen zijner binnen-
decoratiën welke, op groote schaal uitgevoerd, niet 
als schets behandeld, maar met de aanduiding der 
verschillende kleuren in vlakke tinten, zonder conven-
tioneele schaduweffecten, aangelegd zijn. 

Dit is de reden waarom zijn teekeningen zoowel als 
zijn gebouwen op het eerste gezicht niet overbluffen 
door veel brio, hoewel de indruk altijd gunstig is. Eerst 
bij het nader beschouwen ervan voelt men zich meer 
en meer aangetrokken; steeds merkt men een inte
ressant motief, een fijn profiel of lijst, die men vroeger 
niet zag, of treffen u de edele verhoudingen van een 
vensterbekroning of kolom, 't Zijn als 't ware bloe
men, die niet in de verte schitteren door rijken kleu-
rentooi, maar die, van nabij gezien, u door fijne vormen, 
zachte tinten en aangenamen geur verkwikken. 

E n deze kwaliteiten, hij dankte ze niet alleen aan 
zijn talentvolle natuur — neen! Zijn grondige studiën 
als kunstenaar waren er tevens oorzaak van. Door 
deze verkreeg hij die fijne beschaving, dat meesterschap 
over den vorm, die al zijn gebouwen, in welken stijl 
ook ontworpen, kenmerken. Hetzij Klassiek of Gothiek, 
Romaansch of Italiaansch, welke periode hij ook voor 
de verwezenlijking zijner ideeën het meest dienstig achtte, 
altijd zien we dezelfde zekerheid van opvatting, die 
een juist begrip van het karakter van den stijl doet 
zien en tegen gekunsteldheid een waarborg is. 

Toch ging zijn individueel karakter nooit teloor. 
Nimmer maakte hij zich slaaf van een dogma.. Zijn 
talentvolle natuur kon zich niet in de knellende ban
den van historische stijlprincipen wringen, die alle 
warmte, alle gevoel verbannen en ons slechts een 
koude echo van 't verleden in de ooren doen galmen. 

Zijn talent was redegevend — in dien zin , dat het 
zich van de hedendaagsche eischen der practijk reken
schap vroeg om die op ideaal-esthetische wijze uit te 
drukken. 

Dit is de reden waarom de werken van Eerstel van 
zoo hooge beteekenis zijn, dewijl met den kunstenaar 
de denker gelijken tred houdt. Het was hem niet ge
noeg oppervlakkige invallen te hebben; integendeel, 
hij was zich van den ernst zijner opgaven steeds be
wust; in elk werk verdiepte hij zich met geheel zijn 
wezen, bestudeerde de moeilijkheden eraan verbon
den met den meesten ernst, om tot het best mogelijke 
resultaat te komen. Hij geeft steeds iets diepgevoelds, 
iets van zichzelf te aanschouwen, en legt zijn karak
ter bloot. 

De kunstenaar, wien dit reeds bij den aanvang zij

ner loopbaan gelukt, mag met recht een gelukskind 
genoemd worden. 

En dit was Ferstel! 
De Voticf-kerk in Weenen , zijn eerste werk, is niet 

alleen op zichzelf een kunstwerk van hooge waarde , 
zij geeft ook in hare aanvallige schoonheid een duide-
lijken blik in 's mans karakter. Een Gothisch gebouw 
toch van vriendelijke schoonheid is een even kostbare 
als zeldzame vrucht van bouwkunstig streven en hoe
wel gedurende de 23 jaren, die den bouw duurden, 
menige verandering in de details is aangebracht, de 
grondtoon en de stemming van het geheel zijn dezelfde 
gebleven. Deze tempel is van ideale opvatting. Hij 
spreekt tot ons in stralende schoonheid, verheft ons 
gemoed tot edele indrukken en brengt ons in milde 
stemming tot den evenmensen. Hij karakteriseert 
Ferstel niet alleen als mensch , maar ook als Weener. 
Hij legt de schoonste karaktertrekken van den Weener 
bloot, n.l. een fijne artistieke natuur en een warm hart. 

De gebouwen, die uit het begin van Ferstel's loop
baan dagtcekenen, hebben meestal den middeleeuw-
schen stijl tot grondslag. Later bedient hij zich slechts 
bij uitzondering van dezen stijl om zijn gedachten te 
verwezenlijken, en in de laatste jaren van zijn loopbaan 
past hij bij voorkeur de Italiaansche Renaissance toe. 

Dat hij aan deze een locale tint wist te geven 
bewijst wel dc hedendaagsche Weener stijl, welke hij, 
veel meer dan Hansen en Schmidt, als uitgangspunt 
verstrekt. 

Ferstel was een vijand van wat men in de wandeling 
mode noemt, van de zucht naar het nieuwe. Heftig kon 
hij zich over dit thema uitlaten. „Niet het goede, 
maar wat anders, iets nicht dagewesenes wil men", zoo 
smaalde hij ; „en toch wordt het schoone slechts naar 
eeuwige en onvergankelijke wetten geschapen, die men 
nooit ongestraft kan schenden. Het onvermijdelijk 
gevolg van dezen zinneloozen haast en drang naar het 
nieuwe van de bouwheeren , aan wie enkele architecten 
maar al te willekeurig toegeven , zal eene verwildering 
der architectuur zijn. Wat wij ouderen met alle kracht 
van ons talent en onze vlijt opgebouwd hebben , dat zal 
op deze wijze vernietigd worden, n.l. de goede smaak 
en de erkende eigenaardigheid dor Weener architectuur-
school. Welk een dwaasheid, het oude te verwerpen 
enkel omdat het oud is. Op deze wijze wordt geen stijl 
maar stijlloosheid geschapen." 

FM met recht! 
E r wordt in de laatste tijden veel over deze quaestie 

getwist; men werpt het den architecten dikwijls naar 
het hoofd dat ze niet in staat zijn een nieuwen stijl 
te scheppen; steeds hoort men het verwijt: de archi
tecten ontwerpen niet meer, zij kopiëeren, of, volgens 
een guitig criticus , zij inspireeren zich; de architecten 
zijn geen artisten meer, het zijn geleerden of archeo
logen , die zich alleen herinneren. — „Zij spreken niet, 
zij stamelen slechts", roept een ander. 

Dergelijke verkwikkende vermaningen worden ons 
bijna dagelijks zoowel door kunstcriticus, liefhebber, 
als leek toegediend. 

Valsche beschuldiging voorzeker! 
De geheele geschiedenis toch spreekt voor ons! Of 

hebben de Grieken niet drie eeuwen noodig gehad tot 
vorming van hun stijl? Honderden jaren verliepen er 
voor de ontwikkeling van Gothiek en Renaissance. 

De bouwstijlen worden niet uitgevonden, evenmin 
als dit met de talen het geval is. 

De bouwkunst heeft hare onvergankelijke wetten, 
waaraan men steeds zal moeten gehoorzamen. Wat 
in de muziek de melodie en harmonie zijn, dat wordt 
in de architectuur door openingen en tusschenvlakken, 
dragende en gedragen deelen uitgedrukt. Ze vormeu 
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het gronddenkbeeld der architectuur; zonder deze fac
toren houdt haar bestaan op. 

De verschillende stijlen vinden hunne uitdrukking in 
de wijziging dezer elementen, aan hun rcspectievelij-
ken tijdgeest getoetst. Ze vormen het karakteriseerend 
gedeelte van elk gebouw, welks bestemming en be
hoeften zich steeds hierin zullen moeten afspiegelen. 
Deze grondregels als basis aannemende, zal nooit een 
stijl uitgevonden worden in den zin, door de critici 
bedoeld. 

Troosten wij ons daarom , bij het beschouwen van 
de hedendaagsche monumenten , dat ook het nageslaht 
hun recht zal doen wedervaren, en verheugen wij er 
ons in , dat de zoogenaamde Volapük-genieën, ten 
minste in de bouwkunst, het burgerrecht nog niet 
hebben verkregen. ( Wordt vervolgd) 

A R C H I T E C T O N I S C H E T Y P E N . 
„i\'u heb iek '/int/er tuaerheydi tp uie-

niant in '/besonder ghemunt, /tuier 
heb de Huppel in '/bonder/ blinde-
lingh ghcii'orpen" 

A. BREDEROO. 
IV. 

D E E E R S T E STEEN'. 

Toen de opzichter, de onderopzichter, de door den 
aannemer volgens bestek „ten genoege der Directie" 
gestelde teekenaar en de onderbaas tusschen achten 
en halfnegcn hun ontbijt zaten te gebruiken, dat be
stond uit hetgeen ieder in een papiertje had medege
bracht en uit de koffie, door den keetjongen op een sterk
riekend petroleumtoestcl bereid, keken zij niet zonder 
bezorgdheid naar den hemel, die zich met zware wolken 
begon te bedekken. En er was reden voor die bezorgd
heid. Immers juist die dag was uitgekozen voor de 
plechtigheid van de eerste-stccnlegging, een plechtig
heid , waarop de bouwpatroon bijzonder gesteld was 
en die hij met den meesten luister wenschte gevierd 
te zien. 

Dat het 's nachts reeds flink geregend had, daarvan 
droeg het terrein en ook de put de duidelijkste sporen. 
Geheel achter op het terrein , waar de heistelling spichtig 
oprees en de machine bij afwisseling, al naar het den 
stoker gewenscht voorkam, stond te gonzen of te 
brommen, waren een paar man uit al hun macht met 
een tonmolcn aan het werk om het overtollige water 
te verwijderen. 

Meer aan den voorkant hadden de fundeeringwerkers 
reeds een deel van hun arbeid volbracht; despaanders 
lagen nog op de kanten der sleuven. Juist daar zou 
de feestelijkheid plaatsvinden , en een paar timmerlie
den , die den schafttijd doorwerkten, waren bezig met 
een soort van tribune op te zetten, welk werk door 
het heivolk en de fundeeringwerkers, die, half in zit
tende , half in liggende houding , reusachtige stukken 
brood vermaalden, door tal van ruwe kwinkslagen 
begeleid werd. 

Toen de bengel van halfnegen geluid werd, hervatte 
het werkvolk den arbeid, en weldra was de onderop
zichter aan het meten der palen en dreunden dc doffe 
slagen van het heiblok , telkens door het gesis der ma
chine begeleid , door de lucht. 

Dc teekenaar ging weer aan het detailleeren, en, 
opgewekt als hij was in het vooruitzicht der naderende 
feestelijkheid, floot hij een lustig lied. De opzichter, 
wiens humeur in gewone omstandigheden niet van het 
beste was, scheen ook door het vooruitzicht der plech
tigheid wat beter gestemd. Hij maakte ten minste op 
zijn ronde slechts weinig bemerkingen; alleen het volk, 
dat met de tribune bezig was, zette hij in zeer krachtige 
taal tot meer spoed aan. 

De onderbaas was naar zijn eigen heiligdom terug

gegaan cn hield daar een conferentie met den behan
gersbaas, die voor het benoodigde vlaggedoekzou zorgen. 

Tegen tien uur kwam de aannemer opdagen, en met 
hem kwamen een kist en een mand , die in hooge mate 
de nieuwsgierigheid des teckenaars opwekten. Zoodra 
was de aannemer het werk niet op, of het jongmensch 
kon zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en 
stelde een onderzoek naar den inhoud in. De kist 
bleek een mahoniehouten , met zink bekleeden kalkbalk 
en een zilveren troffel met ivoren heft te bevatten, de 
mand een niet onaanzienlijk getal flesschen. 

Toen tegen twaalf uren de architect eens kwam kijken 
of alles klaar was, vond hij de tribune voltooid, doch 
daar het inmiddels zachtjes was gaan regenen, kwam 
het vlaggedoek nu juist niet op zijn voordeeligst uit. 

De plechtigheid moest echter voortgang hebben, 
daar eenige leden van den Gemeenteraad beloofd hadden 
tegenwoordig te zullen zijn. 

Het was halftwee. De regen had wel opgehouden, 
maar de kletsnatte vlaggen hingen loodrecht terneer 
en de grauwe hemel spelde voor het vervolg weinig 
goeds. 

De bouwpatroon , vergezeld van zijn driejarig zoontje , 
dat de plechtigheid zou verrichten, verscheen, in groot 
gala gekleed. Wat later zou zijn echtgenoote komen; 
hij had zich gehaast om de genoodigden te kunnen 
ontvangen. 

Een paar knechts kwamen met manden, ontpakten 
de glazen en flesschen, daarin aanwezig, en zetten die 
op een paar tafeltjes in de tribune neer. Langzamer
hand kwamen de genoodigden met hunne dames op
zetten , de heeren allen met hoogen hoed, de dames 
in gracieuze wandeltoiletten. Ook de aannemer had 
gemeend zich in groot pontificaal te moeten steken, 
en zijn vol rood gezicht maakte onder den hoed van 
een mode of zes geleden een niet onbehaaglijk effect; 
de onderbaas en de opzichters hadden zich meer naar 
de mode uitgedost. Slechts de teekenaar, dien het 
aan een gala-pak ontbrak , was in zijn daagsch gewaad. 

Zoo waren tegen halfdrie tie genoodigden ongeveer 
bijeen, en nadat ook de architect, die het altijd ver
schrikkelijk druk had cn wien de plechtigheid slechts 
weinig belang inboezemde, verschenen was, kon het 
feest een aanvang nemen. 

De bouwpatroon besteeg een geïmproviseerde estrade 
en las van een papiertje een lange toespraak, waarvan 
dc opstelling hem zeker veel moeite had gekost, doch 
die zijn gehoor slechts matig scheen te voldoen, daar 
men het velen kon aanzien, dat zij slechts met moeite 
hun gaapspieren wisten te bedwingen. Toch klonk er 
na het einde van de rede een luid gejuich, waarbij 
vooral het werkvolk, al begreep het van de toespraak 
niets, zich gunstig onderscheidde. 

De kalkbak en de troffel werden nu door den aan
nemer in hoogsteigen persoon gebracht; de onderbaas 
volgde met een klein schootsvel. Toen men echter 
aanstalten maakte om den jongeheer, die de held van 
den dag was, het schootsvel aan te doen, begon hij 
op een zoo vervaarlijke manier te schreeuwen , dat men 
het opgaf hem met dit sieraad te tooien, terwijl 
al de overredingskracht van mama noodig was om 
hem weer wat tot bedaren te brengen. Daar hij echter 
ook toen ongezind bleef, de op hem rustende plichten 
te vervullen, lei zijn vader den eersten steen, wat hem, 
ondanks de hulp van aannemer en onderbaas, vrij on
handig afging. 

Nu werden de flesschen door de knechts geopend, 
en de champagne vloot schuimend in de platte glazen. 
De Gemeenteraadsleden dronken op de gezondheid 
van den bouwpatroon, deze weder op de gezondheid 
der dames, en zoo volgde de eene toost op dc andere, 
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totdat de aannemer het oogenblik gekomen achtte om 
ook een woordje te zeggen. Hij plaatste zich op de 
tribune en begon een toespraak, waarvan niemand iets 
begreep, doch die hijzelf heel mooi scheen te vinden. 
Op tamelijk ruwe wijze werd aan zijn welsprekendheid 
een eind gemaakt door een hevige regenbui, die zijn 
gehoor ijlings deed vluchten. 

De feestelijkheid was echter nog niet uit; naar de 
meening van den teekenaar zou zij eerst beginnen als 
zij intra iniiros, dat wil zeggen naar de keet, verplaatst 
werd. En werkelijk, hij had dat zoo kwaad nog niet 
gezien, want toen de officiëele gasten en hooge per-
sonaadjes zich verwijderd hadden , voelde men zich veel 
vrijer. De onderbaas had, namens den bouwpatroon, aan 
het volk een flinke fooi doen toekomen, cn weldra zag 
het werk er uit of het Zondag was, en maakte het 
kroegje in de buurt goede zaken. 

In opgewekte stemming zat het keetpersoneel, dat 
zich de champagne goed had laten smaken, bijeen. De 
aannemer, die de vergadering presideerde, was onuit
puttelijk in sigaren en verhalen, de onderbaas had de 
mand van 's morgens geopend en werd niet moede in 
te schenken. 

De goede gaven lieten niet na haar invloed te doen 
gevoelen. De aannemer werd vroolijk en zong met een 
niet zeer welluidende stem verschillende liederen; de 
opzichter werd knorrig en zou met zijn adjunct, die 
zich naar zijne meening te veel familiariteit veroor
loofde, in twist zijn geraakt, indien het den onderbaas 
niet telkens gelukt ware het tweetal te verzoenen. De 
teekenaar was eerst recht in zijn element, noemde zijn 
patroon kortweg „ouwe" en gaf allerlei kwinkslagen 
ten beste. 

Zoo bleef men bijeen, totdat de avond viel. Daar 
de aannemer toen minder vast ter been bleek, werd 
de keetjongen om een rijtuig gezonden en belastten 
de onderopzichter en de teekenaar zich , hem naar huis 
te brengen. Toen zij terugkwamen wisten zij veel te 
verhalen van de moeite, die zij gehad hadden, hem de 
trap op te krijgen. Tegen acht uren achtte men het 
geraden de bijeenkomst te sluiten , en verliet het viertal 
met eenigszins waggelende schreden het gebouw. 

Den volgenden morgen moest de kectjongen haring 
bij het ontbijt halen. IGNOTUS. 

D E I J Z E R E N T O R E N V A N 300 M E T E R 
T E P A R I J S . 

Reeds werden in ons nommer van 23 Octoberj.l.eenige 
mededeelingen omtrent dit reusachtig bouwwerk ge
daan. Wij wenschen dit bericht, nu het officieel plan 
van den toren openbaargemaakt is, eenigszins aan te 
vullen. 

Het heeft veel moeite gekost om de verwezenlijking 
van het toren-ontwerp verzekerd te krijgen , daar zich 
talrijke stemmen verhieven tegen het volmaakt nutte-
looze van zulk een bouwwerk, dat, uit den aard der 
zaak, uit een esthetisch oogpunt een ongunstigen in
druk maakt. Met een kleine meerderheid heeft echter 
de Tentoonstellings-commissie zich vóór den toren ver
klaard , minder wegens de kunstwaarde van een der
gelijk monument, dan wel om de aantrekkelijkheid, 
die het voor de meeste tentoonstellingbezoekcrs heb
ben zal. 

Het ontwerp , dat nu uitgevoerd wordt, is opgemaakt 
door de ingenieurs Eiffel, Koechlin cn Nougier, terwijl 
de architect Sauvestre met het decoratief gedeelte be
last werd. A l is misschien de toren van Babel tot een 
hoogte van 300 M . geprojecteerd geweest, totdusverrc 
heeft geen monument, dat op aarde gebouwd werd, 
een grootere hoogte dan 169 M . bereikt. Slechts één 
monument brengt het tot deze hoogte, en wel de Was-

hington-zuil, die op pag. 261 van onzen vorigen jaar
gang besproken werd. Slechts zeer enkele torens heb
ben een hoogte van meer dan 150 M . 

Alleen in onze ijzeren eeuw kon men aan het op
richten van een monument van 300 M . hoogte denken. 
De ijzeren tralieconstructie toch biedt aan den wind 
slechts weinig weerstand, vereischt betrekkelijk weinig 
materiaal en kan, indien de vorm goed gekozen wordt, 
aan alle eischen, wat stabiliteit betreft, voldoen. 

De toren bestaat uit vier holle traliekokers, van 
vierkante doorsnede en volgens een flauw gebogen lijn 
gekromd. Deze kokers zijn aan de onderzijde op zware 
steenen voetingen geplaatst en zijn door vier bogen 
van 50 M . straal verbonden, welke bogen voor de 
constructie eigenlijk niet noodig zijn, doch slechts die
nen om den toren een behaaglijker aanzien te geven. 
Op 60 M . hoogte is een uit ijzer en glas geconstrueerde 
galerij aangebracht, die 15 M . breed is en 4200 M ' 
oppervlakte heeft. Hier komen de rcstauraticloka-
len enz. 

Op 150 M . hoogte is een dergelijke galerij van 900 
M . oppervlakte, terwijl dc top door een glazen koepel 
van 250 M . oppervlakte gevormd wordt, vanwaar 
men een prachtig uitzicht geniet, en zelfs Dijon zal 
kunnen waarnemen; daar wordt ook de reusachtige elec
trische lamp, die het tentoonstellingsterrein verlichten 
zal, geplaatst. 

De wijze, waarop de bezoekers naar boven gebracht 
zullen worden , is nog niet vastgesteld. Het gewone 
systeem van lifts is niet toe te passen, niet alleen we
gens den vorm der pijlers, maar ook wegens de groote 
hoogte. Reeds zijn verschillende plans voorgesteld, 
maar het schijnt, dat het project van een Zweedsch 
ingenieur, om een wagen langs een spiraalvormige 
baan in een der pijlers omhoog te doen gaan, op 
dc wijze als bij een tandradbaan geschiedt, de meeste 
kans heeft om aangenomen te worden. Opdat de rei
zigers niet duizelig zouden worden door het draaien, 
heeft de ontwerper zijn spoorweg zoodanig geconstru
eerd , dat het onderstel van den wagen alleen aan de 
draaiende beweging deelneemt, maar deze zelf alleen 
omhoog gaat. De ontwerper berekent op deze wijze 
in 7 minuten den top te kunnen bereiken. 

De toren zal, zonder de lifts, anderhalf millioen 
gulden kosten. 

I J Z E R G A A S V O O R P L A F O N D S . 
In eene, bij de vakmannen zeker bekende, brochure, 

wordt als ondergrond voor plafonds aanbevolen ijzer
gaas met mazen van 2 c M . , gespannen op gevernist 
bandijzer van ongeveer 1 5 m.M. breedte en door middel 
van kleine krammen op afstanden van 15 a 25 c .M. 
aan de binten bevestigd. 

Bij het bouwen van een villa aan de Rozendaalsche 
laan te Velp , werd door mij voor een der kamers op 
deze verdieping, groot 5 X 5 M . , dit bandijzer voor
geschreven. De prijs bedroeg voor de materialen, 
franco Rotterdam, ƒ0 .62 per M * , terwijl de totale 
kosten, na de bevestiging, ft. per M ' ' beliepen. 

Het bandijzer werd op afstanden van b 0.16 M . 
tegen de binten aangebracht, welke laatsten S x 28 
c .M. zwaar en 0.60 M . hart op hart waren geplaatst, 
en daarna het gaas zoo strak mogelijk bevestigd. Ver
volgens werd alles in het ruw gezet, waarvoor 17 
bakken mortel noodig waren, terwijl bij een geriet 
plafond 6 bakken voldoende zijn. 

Vier weken later, nadat de ondergrond goed droog 
was, werd nu begonnen met het afwerken, waarbij ik 
opmerkte, dat het trekken van lijsten, hoe licht van 
profiel ook, groote moeilijkheden opleverde. Zoodra 
de stukadoor rijen plaatst om een plint of perkband 
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te trekken, buigt op die plaats de ondergrond door 
en breekt, waardoor men een ondergrond krijgt die 
dol is en waaraan dus bezwaarlijk lijsten kunnen han
gen. De kalk hecht zich niet in en om het gaas, en 
breekt, wanneer men ze slechts met den vinger aanraakt. 

Het is aan vele bezwaren onderhevig om voor de 
zwaardere lijsten rietmatten aan te brengen. 

Voor geheele vlakke plafonds is, mijns inziens, het 
gaas wel aan te bevelen, mits men de mazen kleiner 
neme en de strooken bandijzer, hoogstens 0.08 a o. 10 
M . uit elkander plaatse. De kleinste afstand toch zal 
nog gelegenheid geven om door te buigen bij het 
afwerken. 

Bij een ondergrond van een geriet plafond kan men 
zonder de minste beschadiging rijen plaatsen, ja zelfs 
wanneer hij hard is, met den hamer ertegen kloppen. 

Ik meen daarom als mijne meening te mogen uit
spreken , dat men voor plafonds met lijsten geen sterk 
en hecht werk met dit ijzergaas zal bekomen , al moge 
het ook, zooals de brochure vermeldt, minder brand
gevaar opleveren. 

Ik deel deze proefneming mede in de hoop, dat 
wellicht collega's hunne ondervinding daaromtrent zul
len mededeelen. 

A . R. F R E E I I , 
Architect. 

B O U W K U N S T E X V R I E N D S C H A P . 
Vergadering van 16 December 1886. 

Nadat enkele huishoudelijke werkzaamheden zijn af
gedaan en een nieuw lid aangenomen is, noodigt de 
Voorzitter den heer Henri Huinck uit, de toegezegde 
mededeelingen omtrent het superator te doen. De 
heer Huinck bespreekt eerst de grondstof— het asbest —, 
de streken , waar dit wordt gevonden en zijn eigen
schappen en vervolgt met eene beschrijving van de be
reiding der stof en de fabriekmatige bewerking van het 
superator cn zijn toepassingen, waarna mededeeling 
wordt gedaan van eenige welgeslaagde proeven met 
dit fabrikaat. Ten slotte vertoont spreker eenige mon
sters asbest, zooals het in de natuur voorkomt, en van 
het superator. Wij stellen ons voor op deze belang
rijke mededeelingen uitvoeriger terug te komen. 

Door een lid worden inlichtingen gevraagd over de 
asbestverf. De heer Huinck zegt, dat naar zijne mee
ning deze verf, zoolang zij versch is , eenigszins tegen 
brand beschermt, doch na eenigen tijd haar bescher
mende eigenschappen schijnt te verliezen, getuige het 
Ringtheater te Weenen, dat met deze verfstof behan
deld was. Andere leden zijn van hetzelfde gevoelen. 

Daarna voert de heer A . Dirkzwager de vergaderden 
mede op eene wandeling door Parijs, stilstaande bij 
dc merkwaardige gebouwen , die men ontmoet. Van 
elk gebouw geeft spreker eene korte beschrijving, ter
wijl geschiedkundige bijzonderheden niet onvermeld 
blijven. Deze mededeelingen worden door een groot 
aantal photographische afbeeldingen toegelicht. 

Een ander lid geeft daarna nog eenige oudere his
torische mededeelingen van enkele, door den heer 
Dirkzwager behandelde gebouwen. 

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

A F D E E L I N G A R N H E M . 
Vergadering van 17 December 1886. 

Na goedkeuring der notulen van de voorgaande 
Vergadering wordt de heer Wi jn , van Apeldoorn, bij 
acclamatie tot lid aangenomen. 

Het gehouden beheer wordt door eene commissie 
uit cle leden nagezien, goedgekeurd en den Penning
meester dankgezegd voor de stipte wijze , waarop dit 

heeft plaatsgehad. De begrooting voor 1887 wordt 
goedgekeurd cn besloten de verhoogde contributie te 
doen voortduren met het oog op eventueel uit te schrijven 
prijsvragen. 

De Secretaris geeft kennis van de volgende ingekomen 
stukken: de heer Kroon zond monsters van zijn latten-
wcefsel voor plafonds met brochure. De heeren Ha
mer en C". zonden monsters van hunne pannen, Fransch 
model. Daarna werd door den heer J. W . Boerbooms 
aan de leden ter inzage gegeven: Architecture Fune
raire , van Cesar Daly , Croquis d'architecture en Inli-
meclnb, waarvoor hem door den Voorzitter dankge
zegd werd. 

V A R I A . 
Statistiek van schouwburgbranden. In het jongste 

nommer van de Deutsche Jiauscituug komt eene me
dedeeling voor van den heer J. Gilardonc tellagenau, 
omtrent het getal schouwburgbranden. Met voldoe
ning wordt erop gewezen, dat het brandgevaar aanzien
lijk verminderd is, sinds het ongeval in het Ring-theater 
te Weenen plaatsvond, en dit moest ongetwijfeld worden 
toegeschreven aan de voorzorgsmaatregelen, die overal 
genomen werden. Dc statistiek van het getal branden 
geeft de volgende cijfers: 

In I882 — 25 
„ 1883 — 22 
„ 1884 — 10 
„ 1885 — 8 
., 1886 — 6 

Het wekt bevreemding, dat het getal branden van 
1886 reeds is ingevuld, maar het schijnt, dat de sta-
stistiek tegen het einde van elk jaar is opgemaakt 
zonder den datum van 1 Januari af te wachten. Dat 
blijkt ook uit de opsomming der branden , die in 1886 
hebben plaats gevonden, als: 

7 December 1885, Duitsche Schouwburg te Moskau. 
2 Januari 1820, Theater-White te Detroit in M i 

chigan. 
12 Maart 1886, Stedelijke SchouwburgteLemberg. 
5 Mei [886, Schouwburg teDerby, in Engeland. 

29 Juli 1886, Schouwburg te Tinnervally, in Brit-
sch-Indië, en Schouwburg te Ra
venna. 

B E R I C H T . 
Met het eerste nommer der volgende maand vangt 

een nieuwe jaargang van De Opmerker aan. Heeren 
geabonneerden worden opmerkzaam gemaakt op de 
gunstige voorwaarden, aan vooruitbetaling van het 
abonnement verbonden. Terwijl de gewone prijs/2.2 5 
per kwartaal bedraagt, kost het abonnement bij voor
uitbetaling slechts Zes Gulden, mits dit bedrag vóór 
den eersten Februari a.s. franco wordt gezonden aan 
de Administratie van De Opmerker te Arnhem-

riet abonnement voor het buitenland bedraagt f/. 50 
en voor Indië fg.— per jaar, beiden met verplichte 
vooruitbetaling. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
A M S T E R D A M . Het is een verblijdende tijding, dat de natio

nale wedstrijd voor meubel-, spiegel- en tapijtfabrikanten, door 
het Kon. Ncd. Handclsmuseum georganiseerd in het aan
staande voorjaar, veel uitgebreider en belangrijker zal worden 
dan het in dit jaar uitgeschreven concours. Tegen 26 deel
nemers met 37 ameublementen in 1886, zullen in 1887 43 deel
nemers tentoonstellen: 48 salon-, huiskamer- en slaapkamer
ameublementen, 28 heeren- en damesbureau's en ruim 75 stuks 
spiegels, tapijten en afzonderlijke meubelstukken. Mondelinge 
en schriftelijke toezeggingen, door geen inschrijvingsbiljet be
krachtigd, zijn in deze opgave niet begrepen. 

Volgens de ditmaal zéér verscherpte algemeene voorwaarden 
zal geen enkel stuk buitenlandsch fabrikaat tot den wedstrijd 
worden toegelaten. 

18 December 1S86. D E O P M E R K E R. 415 

'S-GRAVENHAC.E . De Raad heeft aan het 
bestuur der Afdeeling 's-Gravenhage van 
de Vereeniging tot bevordering van fa-
bricks- en handwerksnijverheid in Neder
land, op zijn verzoek gedurende de maand 
September 1S87 kosteloos in gebruik afge
staan het te stichten gebouw aan de Ka
zernestraat, bestemd voor bureelen der 
gasfabriek, voor het houden eener ten
toonstelling van gastoestellen, en even
eens kosteloos in gebruik gegeven de gas
leidingen en het gas, tot een maximum-
verbruik, nader in overleg met het ten
toon stelling* beet uur te bepalen. 

BRES KIENS. Door commissarissen zijn op 
de voordracht voor directeur van de stoom
tram Ureskens—Maldeghem geplaatst de 
hh. D. E. C. de Voogt, ambtenaar voor de 
comptabiliteit bij de Staatsspoorwegen te 
Zwolle, en A. Hammacher. adjunct-com
mies ter prov. griffie te Middelburg. 

— De ingenieur van den waterstaat 
Van Hooff, met ingang van 1 Januari 
e. k. benoemd tot hoofdingenieur, is als 
zoodanig met ingang van 1 Februari over
geplaatst van 's-Bosch (woonplaats Vucht) 
naar 's-Hage. 

B E R I C H T . 
Daar de eerste Kerstdag <»i» Zater

dag valt, wordt het volgende nom
mer van „De Opmerker" op Vrijdag 
84 December ter perse gelegd en dien 
dag verzonden. 

A A N B E S T E D I N G . 
Ftindeering voor de bebouwing van 

het terrein, genaamd I'hin C'. 
Het openen der billetten voor cl,* inschrij

ving van de fundeering voor do bebou
w i n g v a n het t e r r e in , genaamd P l a n 
C , zal plaats hebben op Dinsdag den i\ De-
eetnber a. s. 's middags te y 1 . uur in het 
Notarishuis Geldersche kade, Rotterdam, waar 
op dien/elfden dag van af 1 uur tot -V.. 
uur de billetten kunnen worden ingeleverd. 

Hollands Noorder-Kwartier. 
Herbesteding, 

bij inschrijving, op Donderdag 23 December 1886, 
des middags ten \2 ure, op het Koggenhttis 
te Medemblik, van: 

Bestek N" . 12. 
Het maken van do grond- en kunst

w e r k e n , het leggen van spoor
baan en wisse ls , en het uitvoe
ren van eenige andoro werken , 
ten behoeve van den L o k a a l 
spoorweg M e d e m b l i k - -Hoorn . 

Bestekken zijn verkrjjgbaar tegen f 1.50 
per stuk aan het bureau van den Ingenieur 
KRIEGER tc Medemblik. Aldaar worden 
inlichtingen verstrekt en liggen de besteks-
teekeningcu ter inzage. 

.Aanbesteding. 
BURGEMEESTER .11 WF.ÏÏH>UI>ERSder 

Gemeente A US'II EM zullen Vrijdag 24 Decem
ber 1886, 's voormiddags 11 ' , ure, in het 
openbaar ten Gcmeentchuize aanbesteden: 

1". He t driojar ig onderhoud der 
Openbare Pompen . 

2". Het onderhoud van eenige Ge
meentewerken gedurende het 
jaar 1887. 

3". Ho t onderhoud der Best ra t ingen 
geduronde hot jaar 1 8 8 7 , met 
lever ing van K e i e n , K l i n k e r s en 
I ronbr icks . 

4°. H e t onderhoud der Plantsoenen 
en beplant ingen der gemeente 
gedurende het jaar 1887. 

bestekken met gezegelde inschrijvingsbiljetten 
tegen betaling van /n.50 per stel ter Secre
tarie te bekomen. 

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

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en Wate r l e id in 

gen , Bouwmate r i a l en enz. 
B E K R O O N D niet Gouden. Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m TV". 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd 

BURGEMEESTER I:N W K T H I IUDERS van 
A MSI Ellll.lM zullen op Maandag 27 December 
1886. des middags te 1.' uren. op het l.'aad-
huis, in bet openbaar aanbesteden: 

Hot Dempen van Slooten en het 
Op hooge 11 v a n een deel van die 
Gedempte Slooten i n aanslui t ing 
met do omgelegen gronden tot 
vo rming v a n een ter re in voor 
den bouw van Stal len voor don 
Stads Reinigingsdienst . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stads-Drukkcrn, 
tegen betaling van ƒ0.15. 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Ingentctir, 1,'andlmis. Kamer 
n". 100, des ochtends van 10— \2 uur, ge
durende de week welke der besteding voor
afgaat. 

Hurgemeester en It 'ethouders voornoemd: 
V A N T1EXIIOVEX. 

De Secretaris, 
L E JOLLE. 

Amsterdam, 15 December 188G. 

OPENBARE 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER KN WETHOUDERS VAN 

BOTTERDAM zjjn voornemens op Dingsdag 
den 4 Januarij 1887, des namiddags ten I 
ure, ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

H o t B O U W E N van eene School 
aan de Breedestraat . 

Hestek, voorwaarden en teekening liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisneming 
Op de Plaatselijke Secretarie en het Slads-
eimmsrkuit te Rotterdam, en zyn tevens voor 
/ I. - verkrijgbaar bij Wed. P. VAX WAKS-
HERGE en ZOON, Boekdrukkers, Houttuin 
n°. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. De aanwjjzing in loco 
• N plaats hebben op Dingsdag den 2S De-
eernber 1880, des voormiddags ten 11 ure. 

H E U C H i T E L R S P H A L T E COMPANY I ™ , LONOON, 
fcjhjt* * , Mijnen « W 

AMSTERDAM 
Beltweg H°. 3. 

TAL DE TH IÏEI1S 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorscli vloeren. 
Werken in Aspliall-Mastiek voor Trottoirs, Skalimi-ltinks, Moutvloeren, 

Kelders, 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, ISeioii-l'undeeringen, Mallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan liet Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
ti . G. KNOOPS C O » . , Beekstraat F . 02, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

F o l y r l i r o o i i i - c c i i i c i i t 
is tiet goedkoopste materiaal. 

zoowel voor bepleistering, die volkomen tegen den invloed 
van het weer bestand is, als voor voegwerk. 

Bijzondere voordeden 
De bepleistering is geUjk van toon en lichtgrijs, in de kleur van Bcntheimersteen; 

?; ^ L t r S S van S o o n ^ V o o r k o m e n d e windseheurtjes: 

nauat z f alngetaeht is! De beschildering kan het ahvassehen verdrage . 

Hoofddepot voor Nederland bij Theod. Ferd. Bierhorst te Haarlem. 
Actieve Agenten en Vertegenwoordigers gevraagd. 
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Carl Schleicher & Schüll's Teekenpapieren 
zijn allen voorradig en te verkrijgen voor de Originele prijzen zonder 
verhooging van vracht of rechten, in het Magazijn van Teekenbehoef
ten voor Bouwkundigen 

van Th. J. D0f.BE cn ZOON le Utrecht. 
BECKER & BUDDINGH. - ARNHEM. 

KONINKLIJKE FABRIEK ™ 
W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -

fli en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmaiileerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

U. H O L S B O E R - Arnhem. 
Leverancier van Z. VT. den Koning. 

DE LINT & C°. 
Oottxeetlijk , Hotter il am. 

V L O E R - e n W A N D T E G E L S , 

T R O T T O I R - , G E M E K T - E.\ I J Z E R S T E E \ T E f . E L S . 
Groote voorraden. 

De Nederlandsche 

GEMENTSTEENFABftfEK. 
t e V R I J E N B A N bij D e l f t , 

hier te lande de oudste in dit vak, beveelt 
non aan voor het leveren van R I O L E N . 
B U I Z E N , W A T E R - .11 B E E R P U T T E N , 
G E V E L W E R K en alle tot het bouwvak 
behoorende artikeden. 

Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 
met Zilver 1808, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 

H o o g s t e onderscheiding 1 8 7 9 . 
EQUERRES, M E E T K E Ï T I N G E N , B R I E F - en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 

B A K E N S , R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 

D u s s e i d o r p 1 8 8 0 . Gouden Medaille F i m k t S T j S ' M M . 
Weenen 1880. A m s t e r d a m 1883. Amsterdam 1882. 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 
FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p g e r i c h t 1 H : « > . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

P E E D . E N G E E S , Amsterdam, 
Heereiiffrat'lil. bij de Onde Spiegelstraat n'. 335. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere»/of 
niet tropische producten; 

Rnlliïiilt! f 11 K\|i,iiisi'iTi'iiilc Slc'i'iimi'iikappen, 
GEBOUWEN in Sctierphoek 111 naar andere l»n»»ijM, 

geh«l in ijzer if ijzer met hout »f steen 
VAN DER LINDEN & O., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar. 

(•«IvaiiUverliig op Loon. 

" " P H O T O L I T H O G R A P I I I E , P I I O T O Z I . W P I I I E 

en Stéréolype-lnrichtina: 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichting voor l'lioiollthograiiliie, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plan», Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'hotozlnro-
Ki.piiiv voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Mn,-, , !>i„-imi.Mine voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/ra/eo aanvrage gratis toegezonden! 

O . J . T H I E M E . 

JAN VAN DER POT, Vischsteeg H«, 1, Rotterdam. 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen coneurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
MelgiHCAe Klim- uu hydraulische k a l k . 

Billjjke prjjzen en vrachten. 

Kunstgraniet systeem Petitjean. 
Prospectussen en prijscouranten wordon op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

H.&J. SU Y VER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

ITOOMKETELS EN \ \ E M T I U , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
Biekerstraat 

A M S T E R D A M . 

KLOOS & U.\ IJllllLIKill 
R O T T E R D A K 

E I G E N A A R S v a n B A S A L T G R O E V E N 
in RIJNPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengrooven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Basalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Faiiconval-, porphier- en basaltkeien. 
Sinziger Mozaïekvloerenfabriek. 

SINZIG a/Rijn. 
Deze Mozaïekvloeren hebben zich se

dert ruim 15 jaren als de hardste, stand 
vastigste en, door de rjjke kleuren, als de 
schoonste bevloering doen kennen. Uit 
fijne klei en vloeibare steenmassa be
staande, behouden zjj bjj het branden eene 
hardheid, die geheel aan geen afsljjting is 
onderworpen, zooals door honderden getui
genissen kan gestaafd worden. 

Prjjzun en Dessinsboekjes gratis bjj de Agen
ten voor Nederland 
Firma M A R T I N & C , Amsterdam. 

Gedrukt bij C-. W. van der Wiel & O., te Arnhem. 
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RCHITECTVRAETÜIIJMIGITIA 

Redacteur-Uitgever F. \V. V A X G E N D T H'.i. 
Adres voor Redactie en AaminUttratie van het Weekblad en advertenuen: 

Bureau van 11e Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura el Amicitia J A N ' S l ' K I X C F . K , 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S en A . ̂ V. W E I S S M A N . 
Stukken, dóe Redactie betreflende, te adresseeren aan den lieer 

C. B. POSTHUMUS MKYJKS, Kerkstraat 170 te Amsterdam 
c n a l , wat de-Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

T H . G . STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

A.W.W., 
A B O N N E M E X T / 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco loc/emling van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Xeilerlanilsch-lndië ƒ <)•- , beitien bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

AFZONOEKI.IJKK NOMMKUS, iiij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan bet Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-Corrcspondent Jnit. (). STKMI.KR CZN., Boek
handelaar te Amsterdam. 

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

l°. De heeren Jan Springer en F . J . Bremmer Hzn. 
zijn tot Bestuursleden herkozen, en in de plaats van 
den heer Th. G. Strengers is gekozen de heer J. A . 
van der Sluys Veer. 

2°. De Redacteur, de heer A . W . Weissman , even
als de Lokaal-commissarissen, de heeren E . van den 
Bossche, R. A . Heij en H . G. Jansen, zijn als zoo
danig herkozen. 

3°. Van de rentelooze leening, ten behoeve van de 
stichting der Bibliotheek , zijn uitgeloot dc aandeelen 
N " 9 17, 19. 34. 38 en 47. 

4°. Als gewoon lid is voorgesteld de heer E . Cra
mer, door de heeren J . A Rooseboom en Th. G. Stren
gers, en als kunstlievend lid is toegetreden de heer ! 
P. Tak. 

5 n. In dit nommer zijn opgenomen de programma's 
der prijsvragen, uitgeschreven door de Louisa-stichting 
te 's-Gravenhage en de Vereeniging tot Bevordering 
der Bouwkunst tc Groningen , beiden het Genootschap 
toegezonden. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

Th. G. Strengers. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
31ste Jaarlijkschc Algemeene Vergadering, gehouden 

den 22 December in het American Hotel. 

De Voorzitter opent de vergadering met een toe- j 
spraak, waarin hij de geschiedenis van het Genoot
schap in het afgeloopen jaar in groote trekken schetst. 
A l deed de druk der tijden zich ook in het Genoot-
schap gevoelen, er is toch in verschillende opzichten 
stof tot tevredenheid; ten slotte spoort hij aan om met j 
ijver samen te werken tot bereiking van het schoone 
doel, waarnaar „Architectura et Amicitia" streelt. 

Hierna wordt mededeeling gedaan van ingekomen 
en uitgegane stukken, en het woord gegeven aan den 
le-Secretaris tot het uitbrengen van het jaarlijksch 
verslag, waaraan wij het volgende ontleenen. 

Het aantal buitengewone eereleden werd, door de 
benoeming van den heer Jac. Ankersmit, Wethouder 

van Publieke Werken te Amsterdam, met één ver
meerderd , en alzoo gebracht op 4. 

In den aanvang des jaars overleed het eerelid de 
heer H . P. Voge l , te 's-Gravenhage, een van de op
richters van het Genootschap; het aantal eereleden 
daalde daardoor tot 18. 

Het Bestuur was in den aanvang des jaars samen
gesteld als volgt: J . H . Leliman Eere-voorzitter, Jan 
Springer Voorzitter, C. B. Posthumus Meyjes Vice-
voorzitter, Th. G . Strengers iste-Secretaris, Henri 
Evers 2de-Secretaris, E . Damen Penningmeester, 
Ed. Cuypers Archivaris-Bibliothecaris. De heer C. B . 
Posthumus Meyjes trad op de Algemeene Vergadering 
af en in zijne plaats werd gekozen de heer F. J. Brem
mer Hz. De heeren Ed. Cuypers en Henri Evers, 
die periodiek moesten aftreden , werden herkozen. De 
heer E . Damen belastte zich nu met het Vice-voor-
zitterschap en de heer F. J. Bremmer Hz. trad als Pen
ningmeester op. 

De Commissie van redactie werd met een l id , de-
heer F . J . Bremmer Hz. , vermeerderd. Het perma
nent bureau bleef samengesteld uit de heeren Jan Sprin
ger , C. B. Posthumus Meyjes en A . W . Weissman. 

In de samenstelling der Commissie tot behandeliug 
van bepaalde vakken en ter oplossing van vragen kwam 
geene verandering. 

Daar de heer Joan Nieuwenhuis ontslag verzocht 
als correspondcerend lid voor Groningen en omstreken , 
werd het aantal correspondeerende leden met één ver
minderd. Eerstdaags zullen nieuwe correspondeerende 
leden benoemd worden. 

Het aantal gewone leden bedraagt thans 11; het 
aantal buitenleden 199; dat der kunstlievende leden 
17, en dat der donateurs 14, zoodat het totaal be
draagt 345. 

Op 1 Januari 1886 waren Lokaal-commissarissen de 
hh. E . van den Bossche, Tymon Meyer en J. A . van 
der Sluys Veer; de twee laatstgenoemden traden af 
en werden vervangen door de hh. R. A . Hey en 
H . G . Jansen. 

In het jaar 1886 werden gehouden 18 vergaderin
gen , die in het American Hotel plaatsvonden. 

Den I7 ( , e n Februari gaf de heer Jan Springer een 
historisch overzicht van de oude en nieuwe basiliejt- . 
van Sint-Pieter te Rome. / ó $ - «. ^ 

http://D0f.BE
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De heer J. H. T. Loning gaf op 3 Maart eene bij
drage over de Noordsche mythologie en de waarde, die 
zij voor de hedendaagsche beeldende kunstenaars heeft. 

De fabricatie, toepassing en verbindingen van l'ort-
landcement werden op 17 Maart door den heer L . J. 
Rynink uitvoerig beschouwd en door verschillende 
proeven toegelicht. 

Den 3isi>n Maart deelde de heer E. Damen belang
rijke bijzonderheden mede betreffende het opruimen 
der rotsen in Hell Gate bij New-York. Ter verduide
lijking had hij eenige schetsen van het reuzenwerk-
vervaardigd. 

De etskunst werd op 14 April door den heer E . Stark 
aan de leden verklaard; aan deze verklaring, door 
proeven toegelicht, ging een historisch overzicht der 
etskunst vooraf, waarna staande de vergadering een 
goed geslaagde ets vervaardigd werd. 

Den 28»"»' April trad de heer A. W. Weissman op 
als spreker en behandelde, in een losse improvisatie, 
de beoordeelingen, die de pers over bouwwerken ten beste 
geeft, waardoor vaak de onbeduidendste bouwwerken 
tot meesterstukken verheven worden. Hij gaf eenige 
wenken, hoe men dit euvel kan bestrijden. 

Het ambachtsonderwijs was het onderwerp, dat de 
heer J. H. Leliman den 15 September gekozen had , 
en dat tot eenig debat aanleiding gaf. 

Op 29 September en 13 October gaf de heer J. A . 
van der Sluys Veer een overzicht van de eerste ge
schiedenis der spoorwegen, en van de systemen, thans 
in de verschillende landen van Europa gebruikelijk. 

De heer A . N. Godefroy besprak op 27 October het 
Palazzo Marino te Milaan, en deelde bijzonderheden 
mede omtrent Alessi, den bouwmeester van dit mo
nument. 

De heer A. W. Weissman deelde op 10 November 
het een en ander mede omtrent de bouwkunst der 
Etrusken, de heer C. B. Posthumus Meyjes behan
delde op 24 November „Onze villa" en den 8***» De
cember besloot de heer Henri Evers op waardige wijze 
de reeks door een bijdrage over den architect Heinrich 
von Eerstel. 

Heeft het dus aan belangrijke bijdragen dit jaar niet 
ontbroken, ook op de kunstbeschouwingen werd veel 
schoons ter bezichtiging gesteld. 

Op 5 Februari die Kömglkhe Technische Hochscliulc 
in Berlin, benevens Scimmlung architcctonisclicr Ent-
wiirfe van dezelfde school, door den heer H. J. Walle, 
en I' Architecture cn Toscane door den heer Jan Springer. 

Op 17 Februari le Vatican et la Basilique de Saint-
Picrre a Rome, door den heer Jan Springer en eenige 
keurig uitgevoerde teekeningen van paneelen cn ta
bleaux in gekleurd glas door den heer J. N. Scheltema. 

Op 3 Maart door den heer Th. G. Strengers Docu
ments classt's par J. J. van IJscndijck. 

Op 17 Maart Zeichnungen von Herman Göts en 
Architectonische Studicnblattcr door den heer A . C. 
Boerma. 

Op 14 April etsen van Rembrandt, Lucas van Leyden, 
Anton van Dyck, Ruysdael, Israels, enz., door den 
heer E. Stark. 

Op 28 April Studicnblattcrfür Dccorationsmalerei door 
den heer J. Ingenohl. 

Op 28 Juli L' architecture Amc'ricainc door den heer 
A. Salm GBz. 

Op 18 Augustus door den heer J. A. van Voort
huizen eene collectie photographieën uit Egypte, Alex-
andrië, Cairo, Venetië , enz. 

Op 5 September Palais du Louvre et des Tnileries 
door den heer E. van den Bossche. 

Op 29 September Entwürfe von Studirendcn door 
den heer G. van Arkel. 

Op 27 October Palazzo Marino door den heer A . N. 
Godefroy. 

Op 1 0 November Concours d' Architecture de I' Ecole 
des Beaux-Arts door den heer F. J. Brommer Hz. 

Op 24 November ontwerpen van villa's door den 
heer C. B. Posthumus Meyjes, en Mustcrbuch für 
Graphischc Gnvcrbe en la Construction Moderne. 

Op 8 December afbeeldingen van eenige werken van 
Heinrich von Ferstel door Henri Evers. 

De vraagbus bevatte verschillende vragen, die allen 
door de daartoe bestemde Commissie zijn opgelost. 

Uitgeschreven werden de volgende prijsvragen: 
l". „Een protestantsche dorpskerk", waarop 8 ant

woorden inkwamen. 
2C. „Een schildwachthuis", waarop 5 antwoorden. 
3". „Een Café-restaurant" , waarvoor 10 ontwerpen 

werden ingezonden. 
4". „Een titelblad", waarop 8 antwoorden inkwamen. 
5E. „Een Edentheater", waarop de antwoorden nog 

niet ingekomen zijn. 
Als commissie van beoordeeling zijn benoemd de 

heeren P. J. H . Cuypers, A. N. Godefroy en W. Springer. 
Op initiatief van den heer I. Gosschalk nam het 

Genootschap deel aan de Jubileum-tentoonstelling te 
Berlijn. De heeren I. Gosschalk, J. A. Schuurman 
en Jan Springer vereenigden zich tot eene Commissie, 
om de belangen der inzenders te behartigen. Dank 
zij hunne ijverige bemoeiingen en de deelneming, zoo 
van leden als van nict-lcden van het Genootschap, 
maakte dc Nederlandsche inzending tc Berlijn een zeer 
goed figuur cn werd de eer des lands in den vreemde 
waardig opgehouden. 

De jaarlijksche excursie vond ditmaal plaats op 22 
Augustus. Het doel der tocht was Edam, en dank 
zij het schoone weder, de vele merkwaardigheden der 
stad cn den gezelligen geest die heerschtc, was de dag 
hoogst aangenaam. 

Ingevolge een verzoek van de Vereeniging „Bouw
kunst en Vriendschap" te Rotterdam is een overeen
komst getroffen tusschen die Vereeniging cn het Ge
nootschap omtrent de medewerking aan het plaatwerk 
De Bouwmeester, zoodat niet ingang van 1 Januari 1887 
de Vereeniging jaarlijks een zeker aantal platen voor 
dit werk zal leveren. 

Zoowel bij de Jury voor de prijsvraag „een graf
monument voor wijlen den heer fl. P. Vogel", als bij 
die „een diploma der Bakkerij-Tentoonstelling" was een 
der leden van het Bestuur uitgenoodigd, aan welke 
uitnoodiging werd voldaan. 

Het Bestuur ontving een uitnoodiging om zich te 
doen vertegenwoordigen in eene commissie, benoemd 
door de Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid 
te Haarlem, met de opdracht om na te gaan, hoe 
een proefstation voor bouwmaterialen tot stand zou 
kunnen komen. De heer Th. G. Strengers is als zoo
danig benoemd. 

De 1 Stc-Secretaris besluit met een wensch voor den 
voortdurenden bloei van het Genootschap. 

De 2ut-Secretaris brengt nu zijn verslag uit; na een 
overzicht der werkzaamheden der Commissie voor het 
oplossen van vragen en het behandelen van verschil
lende vakken gegeven te hebben, deelde hij het een 
en ander omtrent de werkzaamheden der redactie 
mede. 

Thans krijgt de Penningmeester het woord, en doet 
zijn rekening en verantwoording, die in ontvangst en 
uitgaaf een cijfer van ƒ 4561.25" bedraagt. De Com
missie van Verificatie adviseert tot décharge van den 
Penningmeester, met welk advies de Vergadering zich 
vereenigt. 

De begrooting van het volgende jaar, in hoofdsom 
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voor ontvangst en uitgaaf/'4537.1 5 bedragende, wordt 
daarop na discussie aangenomen. 

Hierna brengt de Bibliothecaris zijn verslag uit, 
waaruit blijkt dat de werken voor leestafel en leescirkel 
de volgende waren: 

The Architect. 
Architectonische Rundschau. 
Cltristlichcs Kunstblatt. 
Deutsche Battzcitung. 
Der Forntenschatz. 
I' Emulation 
De Nederlandsche Spectator. 
Revue Générale d' Architecture. 
Rccttcil d' Architecture. 
Vademecum der Bouwvakken. 
Wiener Bauindustrie-Zeitung. 
De bibliotheek werd verrijkt met: 
Geschiedenis ran Amsterdam door J. ter Gouw. 
Dc kunst in het dagclijksch leven door Mr. C. Vos-

maer. 
Het land van Rembrandt door Ed. Busken Huet. 
De Nieuwe Gids. 
I'Exposition d'Auvcrs par Th. Fumiëre. 
Oud-Holland. 
Maandblad voor Teekenonderwijs. 
De versiering van onze woning door J. B. Kam. 
Dc Kunst- en Letterbode. 
Annates de l'Ecolc Polvtcchniquc de Delft. 
Voorts werd nog dit jaar als naar gewoonte van wer

ken geruild met: 
Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. 
Het Aachener Architecten-Verein. 
The Royal Institute of British Architects. 
La Société Centrale d'Architccture en Belgique. 
Half Januari zal de nieuwe catalogus verschijnen. 
De belooningen , bij de jongste prijsvragen toege

kend, werden thans uitgereikt, voorzoover de ver
vaardigers tegenwoordig zijn. De heer J. H . Leliman, 
Eere-voorzitter, vindt hierin aanleiding tot een harte
lijke toespraak. 

De Voorzitter, Secretaris der commissie voor de 
Jubileum-tentoonstelling te Berlijn, brengt nu zijn ver
slag uit. 

De heer Leliman betreurt, dat de gouden medaille 
cn eervolle vermelding der Jubileum-tentoonstelling niet 
aan het Genootschap , maar aan twee architecten zijn 
ten deel gevallen. Hij is van meening, dat bij een 
collectieve inzending als deze, ook dc belooning col
lectief moet zijn , en dat de bekroningen dan ook be
schouwd moeten worden als aan Architectura toegekend, 
(toejuiching). 

De Lokaal-commissarissen brengen vervolgens verslag 
uit. In het bezoek van het sociëteitslokaal was verbe
tering waar te nemen; toch bleef het sociëteitsbezoek 
tot een vaste club van leden beperkt. Vooral de Za
terdagavonden waren zeer gezellig. Het verslag wordt 
besloten met den wensch , dat bet getal dezer stam
gasten moge toenemen. 

Thans wordt overgegaan tot de stemming over de 
aftredende bestuurs- en commissieleden, waarbij de heer 
Strengers zich, ondanks herhaalden aandrang, niet 
weder herkiesbaar stelt wegens drukke bezigheden. 

Als Bestuurderen worden herkozen de heeren Jan 
Springer en F". J. Bremmer Hzn., terwijl als nieuw 
bestuurder wordt benoemd de heer J. A. van der 
Sluys Veer. 

De heer A. W. Weissman wordt als Redacteur her
benoemd ; ook het mandaat der Lokaal-commissarissen 
wordt hernieuwd. 

De heer Jan Springer wordt onder daverende toe
juiching als Voorzitter herbenoemd. 

Uitgeloot worden de volgende nummers der biblio-
theeklcening: 19, 17, 47. 3 8 en 34. 

Daar de heeren Strengers, Posthumus Meyjes en 
Weissman den wensch hadden te kennen gegeven, 
zich uit de Commissie, belast met de behandeling van 
vakken, terug te trekken om aan andere leden dc ge
legenheid te geven, hunne krachten voor Architectura 
beschikbaar te stellen , werden als zoodanig benoemd 
de heeren Henri Evers , Leonard A. Springer, R. A. 
Hey, L. J. Rijnink cn H G. Jansen. 

(A.etA.) HEINRICH VON F E R S T E L 
dook 

H E N K I E V E R S . 

(Vervolg cn slot van bladz. 412.) 
Keeren wij echter tot ons onderwerp terug. 
Ferstel was een gelukskind , maar evenmin als ieder 

ander bleef hem de smart gespaard en hij ondervond 
ze veel dieper dan menigeen, wien de gelukszon het 
begin der loopbaan niet zoo hel verlichtte. Hij werd 
reeds beroemd toen hij nauwlijks de studiejaren ont
groeid was; hij genoot algemeene erkenning, bewon
dering en roem op een leeftijd, waarin andere minder 
begunstigde en begaafde naturen het grootste deel hun
ner krachten moeten inspannen om de ontmoediging 
meester te worden, die hen bij het mislukken van zoo 
menig streven aantast. Bijna alles gelukte hem als 
't ware spelend. 

Hij was een ongewoon werkzame natuur, die feitelijk 
naar arbeid dorstte; terwijl hij zich nog met de op
lossing van een onderwerp bezighield, was reeds een 
ander voor zijn geest opgedoken. Hoeveel hij ook werkte 
en streefde, steeds verlangde hij naar meer. En wan
neer het dan gebeurde, dat zijne verwachtingen teleur
gesteld werden, dan was hij diep ontstemd. Hij hield 
voordrachten om zich van de kwellende gedachten te 
bevrijden en het innerlijk evenwicht te herstellen. Dit 
hielp echter niet altijd! 

Hij leed vaak aan zenuw-overspanning en als deze 
zich van hem meester maakte, beging hij, aan een 
onweerstaanbaren drang gehoor gevende, het allerge
vaarlijkste. Hij trachtte te vergeten door zich te over
werken. Dit is in zijn leven herhaaldelijk voorgekomen 
en eens werd hij door overspanning zijner lichamelijke 
en geestelijke krachten door krankzinnigheid aangetast, 
waarvan hij echter genas in een koudwater-inrichting. 

Een nauwkeurige beschrijving van Ferstel's werken 
te geven, zou ons te ver voeren; bovendien kan ik 
naar De Opmerker van het jaar 1883 verwijzen, waarin 
sommige zijner gebouwen in détail door mij zijn be
handeld. Zijn voornaamste en laatste werk, de Univer
siteit te Weenen, heb ik, gedurende mijn verblijf aldaar, 
slechts gedeeltelijk voltooid gezien. 

Daar bij den bouw de grootste spaarzaamheid moest 
inachtgenomen worden, zijn de verschillende afmetingen 
tot een minimum teruggebracht, zoodat bij den reus-
achtigen omvang van het grondplan, het aanzien be
trekkelijk niet monumentaal is. Het geheel treft dus. 
niet door grootsche afmetingen; destemeer bekoren 
ons echter de verschillende partijen door haren fijnen 
smaak en schoone détails. Het inwendige vooral is 
meesterlijk; hier openbaart zich Ferstel's talent in 
zijn volle kracht. Als architect geeft hij ons schoone 
vestibules, grootsche trapzalen en, in verbinding daar
mede , ruime galerijen te aanschouwen , zoodat, waar de 
blik zich wendt, men immer een schoon perspectief 
geniet, dat ons tot verdergaan uitnoodigt en een 
denkbeeld der aansluitende zalen geeft. Die Macht 
des Raumcs, dat schoone woord in de bouwkunst, 
Ferstel begreep er den diepen zin volkomen van en 
vertolkte het op idealistische wijze in vormen. 
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Ook zijn talent als decorateur openbaart zich hier 
schitterend in de wijze, waarop de versiering is aange
bracht. Die gewelven en muurvlakken spreken tot 
ons als sierlijke voorbeelden van orncmentale en figu-
rale kunst. 

Merkwaardig is vooral de bibliotheek, aan den ach
tergevel van het gebouw geplaatst en die tot de 
grootste kan gerekend worden. Het daarbij gevolgde 
systeem is dat der Bibliothèque Nationale te Parijs, en 
het Britsch Museum te Londen, beide voorbeeldige op
lossingen van deze moeilijke opgaaf. 

In dit systeem neemt dc groote leeszaal, naar om
standigheden ook boeken-depót, het centrum in. Om deze 
zaal groepeeren zich de overige boekenmagazijnen, in 
onmiddellijke gemeenscha]) ermede, waardoor de dienst 
met een minimum van tijdverlies plaatsheeft. De lees
zaal , rechthoekig van vorm, en wier afmetingen 46.50 
M. bij 17.70 M. bedragen, gaat door twee verdie
pingen heen en is van bovenlicht voorzien. Op hoogst 
interessante wijze is de eene lange zijde, welke het 
middengedeelte van den achtergevel vormt, versierd. 
Zij is namelijk met sgraffito-decoratiën voorzien, die-
het algemeen karakter en de bestemming der Univer
siteit symboliseeren. Den schilder, hiermede belast, 
werd de allegoriseering der wetenschappen als pro
gramma gesteld. 

In de nissen van klassieke proportie ontwierp hij 
voor elk der hoofdfiguren een orgineele omlijsting, 
door haar onder een effectvolle portiek, in het genre 
der Pompejaansche muurperspectieven, te plaatsen, en 
aan wier zuilen links en rechts nevenfiguren zitten , 
die de beteekenis van het beeld nader aanduiden. Po-
ven de arcade zijn, tusschen arabesken en amouretten, 
medaillon-portretten, en onder de portiek schilden aange
bracht. Het middelste der 9 beelden toont een zittende 
figuur, de triomfeerende wetenschap, in de eene hand den 
fakkel der kennis, in de andere den palmtak des vredes 
omhoog houdende. In de nissen, links en rechts hiervan, 
vertegenwoordigen twee andere, evenzoo zittende vrouwe
gestalten de exacte wetenschappen; de een peinzend 
voor zich uit starende, de andere een aarbol in de hand 
houdende. De aan beider voeten zittende jongelingen 
bestudeeren de hun toevertrouwde boeken. Toehoor
ders , in geestdrift ontstoken, stellen de nevenfiguren 
der volgende beelden daar; zij luisteren naar de Poëzie, 
een schoone vrottvefiguur met delier, cn de Retorica, 
met edele beweging de hand verheffend. Aan de Poëzie 
en de Retorica sluiten zich beiderzijds vertegenwoordi
gers der onderrichtende wetenschappen aan. De uiterste 
hoeken worden door twee mannebeelden, krachtvol 
en zelfbewust, als afsluiting der rij gevormd. Zij ver
tegenwoordigen de elementaire krachten der natuur. 
De een ter rechterzijde, met eene hand een vuurbundel 
over het hoofd zwaaiende en den bliksem in de andere 
hand houdende, is een soort Hephaïstos, wiens bege
leiders met hamer en andere werktuigen zijn uitgerust. 
De ander, met den drietand , is Poseidon, voorstellende 
het water. Als een product der zee houdt een der 
begeleidsters van den geweldenaar een parelsnoer in 
de hand. Deze cyclus van beschilderingen versiert 
op waardige wijze den achtergevel der Universiteit. 
Hij vcreenigt zich volkomen met de architectuur en 
verhaalt ons de geschiedenis van het gebouw op even 
duidelijke als artistieke wijze. 

Was Ferstel's beteekenis voor de architectuur van 
groot gewicht, ook de kunstindustrie is hem groote 
dank schuldig. Zijn kunstnijverheid-ontwerpen kenmer
ken zich door uitgelezen smaak; door zijne uitgebrei
de kennis van het handwerk was hij instaat elk voor
werp het eigenaardig cachet, zijn techniek eigen, te 
geven. 

Van groot belang was zijne opvatting van de opvoe
ding van den kunsthandwerksman , daar hij het zwaarte
punt legde niet in de school, maar in de opvoedende 
oefening der werkplaats , waardoor de werkman — zich 
dagelijks aan de practische en technische eischen van 
zijn vak wijdende — een grondige kennis ervan verkrijgt. 

Als curator van de Kunst-Gewerbeschule te Weenen, 
eene instelling bij uitnemendheid, heeft hij door zijn 
invloedrijken raad groote diensten bewezen. Hij be
hoort met Hansen en Schmidt tot de uitgelezen trits 
van mannen , die de Oostenrijksche kunstindustrie heb
ben doen herleven en tot bloei brachten. 

Zooals ik straks zeide , werd Ferstcl in het jaar 1866 
tot professor aan de Technische Hoogeschool te Weenen 
benoemd; ten bewijze dat ook daar zijne verdiensten 
gewaardeerd werden , dient zijne benoeming tot rector 
dier instelling. Pij die gelegenheid kwam de genegen
heid zijner leerlingen levendig aan het licht. 

De wijze waarop hij zijne taak opvatte, was hiervan 
de natuurlijke reden; wat hem als kunstenaar kenmerkt, 
karakteriseert hem ook als professor. Wars van allen 
dwang, trachtte hij zijne opvatting nooit aan zijne 
leerlingen op le dringen. Bij de oefeningen in het 
ontwerpen oordeelde hij niet voorbarig; hoe gebrekkig 
ook de eerste proeven waren, het was steeds zijn 
streven datgene te behouden , wat de leerling als zijn 
geestelijk eigendom kon beschouwen. Hij moedigde 
hem aan zijne ideeën uit te drukken, doch leerde hem 
teven-, deze vooraf aan een nauwkeurig onderzoek 
te onderwerpen, en gafde grondregels aan, waarnaar ze 
beoordeeld moeten worden. De keus van den stijl 
werd meestentijds vrijgelaten en maakte dus ook een 
deel van het programma uit. Was de leerling instaat 
een behoorlijke reden voor zijne keuze aan te geven, 
dan verklaarde Fcrstel zich zelden hiertegen. 

Ken vergrijp tegen de strenge logica der bouwkunst 
of tegen de wetten der rationale bouwtechniek ver
oordeelde hij echter ten sterkste. 

Aan zijne voordrachten gaf hij bij voorkeur een 
actueel cachet door belangrijke quaestiën van den dag 
te behandelen; hij wist de attentie der leerlingen hierop 
te vestigen en daardoor hun blik te verruimen. Zijne 
kunstreizen gaven hem dikwijls aanleiding hiertoe. 

Als archeoloog was hij volgeling van Semper, 
met betrekking tot de oudste kunstperioden in de 
klassieke oudheid. Hij volgde Semper daarin , dat 
hij in 't bijzonder den Egyptischen stijl uitvoerig behan
delde om zijn leerlingen een blik in de wording der 
kunst te geven. 

Hij legde op de grondbeginselen der bouwkunst, met 
betrekking tot de techniek , een bijzonder gewicht. Bij 
de beschouwing der monumenten strekten deze steeds 
tot uitgangspunt. 

Het groot aantal verdienstelijke architecten en pro
fessoren , in deze school gevormd cn over de geheele 
wereld verspreid, niet alleen in Zuid-Duitschland, 
Oostenrijk en Hongarije, maar ook in Amerika en 
Afrika, is het schoonste bewijs voor zijne vruchtbare 
werkzaamheid als leeraar. 

Ook als schrijver mag Ferstel niet onvermeld blijven. 
Het eigenlijk boekenschrijven of philosopheeren lag 

in zijn natuur; talrijk zijn daarentegen zijn geschriften, 
die bij gewichtige vraagstukken van den dag het licht 
zagen. Hij verstond in dergelijke gevallen de kunst 
zijne ideeën duidelijk bloot te leggen, anderen voor 
zijn meening te winnen en de toongevende kringen 
voor zich te stemmen. Bij de uitvoering zijner publieke 
gebouwen kwam hem dit talent ten goede, daar hij 
kleingeestige, economische bezwaren glansrijk wist te 
overwinnen. 

In locale quaestiën, de versiering der stad betref-
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fende, wendde hij zijn prestige en invloed aan om zijn 
meening te doen zegevieren. 

Wilde hij iets doordrijven, dan werd hij niet moede 
hierover te spreken en te schrijven; hij deelde zijn 
meening zoowel aan hooger als lager geplaatsten mede 
en menig besluit van den Gemeenteraad, wat betreft 
den aanleg van pleinen en de plaatsing van gedenk-
tcekenen, is door hem geïnfluenceerd. 

Het is te begrijpen , dat dc invloed van mannen als 
Ferstel, Hansen en Schmidt van gunstig effect op 
het prestige der architecten aldaar in 't algemeen werkte 
en de positie, die de Weener architect in de maat
schappij inneemt, is in vergelijking met de onze wer
kelijk een benijdenswaardige. 

Ik heb in vluchtige trekken de beteekenis van Ferstel 
als kunstenaar, als leeraar en als schrijver, geschetst; 
er blijft mij nog over hem als mensch te teekenen. 

Mij dunkt, naar hetgeen ik van zijn werkkring mede
deelde , kan het niet anders of deze is slechts een 
uitvloeisel zijner natuur. En inderdaad ! zooals hij zich 
als kunstenaar openbaarde, zoo was Ferstel ook als 
mensch: degelijk, vriendelijk en gemoedelijk; een man, 
die bij zijne betrekkingen en vrienden steeds in herin
nering blijven zal. 

De gedenkteekenen , in het Oostcnrijksch Museum, 
de Universiteit en op zijn graf onthuld , zijn hier ge
tuigen van. 

Minzaam van natuur, kende hij geen jaloezie; in
tegendeel , hij verheugde zich in de verdienste van 
anderen. Ken sprekend bewijs van zijn welwillend
heid is wel de brief, op den laatsten dag zijns levens , 
onbewust van het naderend einde, aan zijn vriend, den 
architekt Hansen, opzijn 7osten verjaardag gericht.— 
Te zwak om zelf te schrijven, dicteerde hij hem aan 
zijn oudsten zoon. De brief is als 't ware een artistiek 
testament, waaruit ons zijn edele geest en welwillende 
persoonlijkheid te gemoet treden. 

Hij luidt in hoofdzaak als volgt: 

Aan mijn zvaarden vriend Hansen, op si/u 70 , , e u 

verjaardag, 
„lederen mensch is den levensweg voorgeschreven; 

wat hij schept en werkt is een resultaat zijner indivi
dualiteit. Hoe zeer noopt mij mijne ondervinding u 
heden te zeggen, hoe juist uwe artistieke individua
liteit van zoo buitengewoon groot gevolg voor onzen 
tijd moest worden. Kn ziedaar! een noodlot, zooals 
men het nauwelijks gruwzamer denken kan, beschikt, 
dat uwe jongere vak- en strijdgenootcn (Fcrstel en 
Schmidt), wier werken in de laatste tientallen van jaren 
met het uwe in directen samenhang staan — door 
ziekte aan het schoone feest geen deel kunnen nemen, 
terwijl juist op hen de verplichting rustte u heden op 
het schild te verheffen, opdat niet slechts de kunste
naarswereld , maar ook de geheele beschaafde wereld 
u de hulde bewijzen zal, die u zoozeer toekomt. 

„Zoo zij het mij tenminste veroorloofd in vluchtige 
trekken samen te vatten wat ik u zeggen zou, in
dien ik zoo gelukkig ware heden persoonlijk tegenover 
u te kunnen staan. Als jong, reeds het meesterschap 
nabijzijnd kunstenaar kwaamt gij naar Weenen in een 
tijd, waarin onze bouwkunst de getrouwe uitdrukking 
was van de bureaucratie, die zoowel den Staat als het 
volksleven beheerschte. Het jaar 1848 verloste ook 
de bouwkunst van het juk , waaronder ze gebukt ging. 
In dezen tijd kwamen wij, jonge leerlingen der Aca
demie , met u , jong architect, tezamen en wij luisterden 
begeerig naar uwe leeringen en opvattingen. Kunste
naars , jong en oud, meesters en leerlingen, verbon
den zich om als stormram het broze, oude systeem 

omver te werpen , en zooals destijds alles — zoo gelukte 
ook het ongelooflijke. 

„De publieke wedstrijd werd als eenig redmiddel om 
van de bureaucratie verlost te worden, erkend en uit
drukkelijk verlangd; en inderdaad bracht het jaar 1848 
het eerste concours, waaruit gij, evenals de Zwitser 
Muller, met schitterende werken te voorschijn kwaamt. 
Gij waart ons werkelijk" een voorbeeld, een leeraar. 
Deze herinnering aan '48 moge een schoone lente
bloesem in den schoonen krans zijn, die uw jeugdig 
grijsaardshoofd siert." 

Nadat hij de ontwikkeling van Hansen verder ge
schilderd heeft, begint Ferstel van de jaren'60 en vol
gende te spreken , en zegt: 

„Dat was de tijd van buitengewone ontwikkeling in de 
bouwkunst voor Weenen; een tijd, waarin op eens 
alles, wat tot het bouwen noodig is, in de juiste maat 
voorhanden was, nl. terrein en ook geld. 

„Hoe stond het echter met de bouwkunstenaars? 
„Men behoefde slechts het vroeger ontstane te zien, 

om te begrijpen hoe het bouwwezen op dit oogenblik 
tot groote radeloosheid zou gebracht zijn , indien niet 
door enkele kunstenaars de richting aangegeven was, die 
heden algemeen met den naam van Weener-stijl wordt 
bestempeld en die aan onze profaan- en in 't bijzonder 
aan onze woonhuis-architectuur een geheel nieuwen 
grondslag gegeven heeft. 

„Ik heb mij gedrongen gezien uwe werkzaamheid 
van een groot hervormend standpunt te schetsen. Kven-
als deze verandering zich in uzelven voltrokken heeft, 
zoo heeft zij zich ook op onze toestanden overgebracht. 
Dergelijke invloed heeft slechts een beperkte uitwerking. 

„Terwijl toch de in den betrekkelijk korten tijd van 15 
jaren uitgevoerde vernieuwing van Weenen zooveel 
voortreffelijks in zich heeft en door haar bijzonder ka
rakter merkwaardig zal blijven, doen zich thans reeds 
geheel andere stroomingen gelden, waarover het beter 
is te zwijgen. Welke verandering ze ook moge onder
vinden, de Weener architectuur heeft door de zoo even 
genoemde beweging een hechten grondslag verkregen. 

„Vriend Schmidt en ik zouden een schoone gelegen
heid gevonden hebben openlijk te verklaren , hoe kun
stenaars verschillende richtingen toegedaan zijn cn toch 
naar hetzelfde doel strevend, in voortdurenden geeste
lijken wedstrijd nooit andere , dan zuiver zakelijke be
langen zullen beoogen, zoodra zij de kunst en elkaar 
wederkeerig achten. Onze veelbewogen artistieke werk
zaamheid kan niet één geval aanwijzen, waar persoon
lijke belangen den doorslag gegeven hebben; en zoo 
bestaat inderdaad, krachtens deze artistieke overeen
stemming een vriendschapsband, waarop ik heden met 

: trots mag wijzen. 
„Terwijl ik U voor uwe vriendschappelijke ge-

( zindheid dankzeg , sluit ik met den wensch, dat gij 
i het groote geluk van geestelijke en lichamelijke frisch-
j hcid nog lang genieten, den krans van artistieke schep-

pingen steeds vermeerderen en u in deze nog lang 
verheugen moogt. 

Grindng, 13 Juli '83. 
In oprechte hoogachting en vriendschap , 

uwen v. F E R S T E L . " 

En hiermede eindig ik. 
Dit schrijven toch teekent Ferstel volkomen. Het 

geeft een helderen blik, niet alleen in zijn schoon karak
ter, maar het doet ons tevens zien welken gunsti-
gen invloed eendrachtig samenwerken, het esprit dc 
corps, zoowel op de ontwikkeling der bouwkunst als 
op de positie der bouwkunstenaars hebben kan. 
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P R I J S V R A G E N . 
P R I J S V R A A G V O O R E E N K A L E N D E R , U I T G E S C H R E V E N D O O R 

D E N U I T G E V E R V A N D L T M A R T E U T R E C H T . 

Op deze prijsvraag zijn ingekomen 48 antwoorden, 
met de volgende motto's: 

I . Dit maar. 25- Dans mes loisirs. 
2. Verwachting. 26. J 'olharding. 

3- Wandkalcnder. 27. Vrede. 
4- Kalender II. 28. Jacob Groen. 

5. 
6 . 

Mathieu Laensberg. 29. \ 'ijf cirkels iu elkander. 5. 
6 . Mariênburg 2:K 30. De Jonge. 
7- 1887. 31- Utrecht. 
8. Fancy. 32. 1722. 
9- Bodcgrave. 33. Spes. 

10. Zinco. 34- Wildeman. 
11. Philagatos. 35- 261. 
12. Nil-Dispcranditm. 36- C. B. 

E. G. V. B. M. 37- A. B. C. 
14. Driehoek in cirkel. 38- A. IV. 
15 Agnus. 39- A instel. 
16. Cone is. 40. Typograaf. 
17- Flora. 41. 36 bij 27. 
18. Zodiak. 42. Tijd. 
19- Oefening baart kunst. 43- Exempel. 
20. Hora Ruit I. 44. Odin. 
21. De vier jaargetijden. 45- Plan Meidzij. 
22. Hora Ruit II. 46. T. 
23 • Simplex. 47- Symctric. 
24. Huis Bcllcvuc. 48. (zonder motto.) 

De antwoorden waren geëxposeerd in een der zalen 
van het Kunstnijverheid-museum te Utrecht, eene in
richting , die zeer de belangstelling van kunstminnaars 
waard is, en waar de verschillende voorwerpen op hoogst 
artistieke wijze in rubrieken gerangschikt zijn. 

Mij den eersten aanblik der kalenders bespeurden wij 
reeds aanstonds, althans bij de beste ontwerpen , den 
invloed van den bekenden Delftschen leeraar Le Comte. 
Zijn wijze van opvatting had verscheidene navolgers 
gevonden; enkelen hadden zelfs niet geschroomd, ver
scheidene zijner motieven zonder eenige omwerking 
over te nemen. Hij het meerendecl der ontwerpen con
stateerden wij, dat de ontwerpers hooger hadden willen 
vliegen, dan zij konden. Menigeen , die een behoor
lijk ornement kon teekenen, was daarmede niet tevreden , 
doch waagde zich aan het menschbeeld en gaf een 
caricatuur. Zelfs den zwaksten ontwerpers heeft het 
menschfiguur niet afgeschrikt. 

Het met den prijs van ƒ 7 5 bekroonde ontwerp Zodiak, 
waarvan de heer A . F . Gips, leeraar aan de Hoogere 
Burgerschool te Hergen-op-Zoom , de vervaardiger is , 
kan zeer geslaagd genoemd worden. Dezelfde bekwame 
hand, die reeds in het diploma voor de Bakkerij-Ten
toonstelling viel op te merken, is ook in dit ontwerp 
te herkennen. De compositie wordt gevormd door 
eenige meer of minder langwerpige vierkanten, die 
twee vakken, voor de datums bestemd, omsluiten en 
die elk op hoogst artistieke manier met ornement ge
vuld zijn. Bovenaan staat een vrouwebeeld, dat een 
lint met opschrift houdt; het kopje is goed geteekend. 
De geheele figuur is echter wat lang, en vooral de 
beencn zijn te zwaar van proportie. Door twaalf kin
dergroepjes zijn daarnaast de sterrebeelden van den 
dierenriem op hoogst bevallige wijs gesymboliseerd. 
Een cartel, met gevleugelde kinderkopjes als ornement, 
dient voor het opnemen der feestdagen; de verjaardagen 
van het Koninklijk huis zijn onder een kroon geplaatst. 
Het geheel verdient allen lof. 

Het ontwerp Dit Maar, waarin wij den vervaardiger 
van het op de Bakkerij-Tentoonstelling met den tweeden 
prijs bekroonde diploma herkenden, munt uit door een 

sobere compositie en een met veel brio en malschheid 
geteekend ornement. Ken hemelbol, een zandlooper 
en twee brandende fakkels zijn op zeer gepaste wijze 
als symbolen des tijds aangewend ; ofschoon wat vluch
tig geteekend, is deze compositie toch vol geest. Waar
schijnlijk heeft de mindere geschiktheid voor photolitho
graphic (daar de teekenaar hier en daar halve tinten 
gebruikt heeft) de Jury van een bekroning weerhouden. 

De motieven van den heer Le Comte ziet men vooral 
in het ontwerp Odin. Zij zijn tot een aangename com
positie vereenigd, doch dit is nog niet voldoende 
om het gemis aan oorspronkelijkheid te vergoeden. 
Het ornement is zeer goed geteekend, ook het vrou-
wcfiguurtje, dat, bedriegen wij ons niet, aan een 
Duitsch werk ontleend is. Waar de teekenaar echter, 
zooals bij de figuur van Saturnus, uit zichzelf moest 
scheppen, is zijn werk niet van het gelukkigste. 

N°. 1722 heeft als compositie wel verdienste, en zou, 
door een meer bedreven hand uitgevoerd, een goed 
effect maken. Thans is cle wijze van bewerking te 
kriebelig en de figuren zijn niet aangenaam geteekend. 

Amstel is blijkbaar werk van een lithograaf; de vuil
gele tint althans, die achter de ornementen aange
bracht is, wordt tegenwoordig alleen door het Steen-
drukkersgild bij zijn scheppingen gebezigd. De figuren 
zijn zonder begrip van anatomie geteekend, en zeer 
karig; dc kinderfiguurtjes zijn nog het beste; de ar
chitectonische compositie kan niet gelukkig genoemd 
worden. 

Hora Ruit geeft ons een eenvoudigen ornementrand 
in kleuren cn goud te zien, waarin op zeer passende 
wijze de teekenen van den dierenriem zijn aangegeven. 
Het in den geest der intarsia aangebracht ornement 
verdient lof; het letterschrift eveneens, al zou het nog 
wat strakker hebben kunnen zijn. 

De vervaardiger van het ontwerp Utrecht heeft zich 
de bekende Münchener almanakken ten voorbeeld ge
steld , en zijn teekening op quasi-archaïsche wijs getee
kend en in kleuren aangewasschen. Om echter in dit 
genre succes te hebben, moet men een zeer vaste hand 
bezitten, en daarvan is hier nog weinig te bespeuren, 
zoodat dan ook het geheel niet zoo voldoet, als wel 
te wenschen ware. Het ontwerp geeft echter een wel
kome afwisseling in de reeks. 

1887. Dit ontwerp maakt op een afstand een zeer 
gunstigen indruk; naderbij gekomen bespeurt men 
dat de compositie wel geslaagd is , doch dat de ma
nier van teekenen te aarzelend is. Er was echter van 
deze motieven wel wat goeds te maken geweest. Bij 
meerdere geoefendheid zal de ontwerper zeker succes 
behalen. 

Het ontwerp Hora Ruit II is flink geteekend en 
geestig en oorspronkelijk van opvatting. Ook hier is 
echter gemis van studie naar het menschbeeld waar te 
nemen. Dc arm, waarmede de tijd den datum aan
wijst , is bepaald misteekend; de kinderfiguurtjes zijn 
lang niet onberispelijk. Het geheel heeft echter een 
zekere mate van frischheid. 

Een benijdenswaardige vaardigheid met de pen heeft 
de ontwerper van de vier jaargetijden. Wel ontbreekt 
de architectonische achtergrond, die voor een kalender 
als deze onmisbaar is, doch de bouquetten en de vier 
koppen, die de jaargetijden symboliseeren, zijn zoo los 
en bevallig geteekend, dat dit ontwerp met genoegen 
gezien wordt. 

A l s architectonische compositie is het ontwerp Spes 
niet zonder verdienste. De uitvoering blijft echter be
neden het middelmatige. Symmetrie scheen, zoo wat 
compositie als teekening betreft, wel geslaagd. Het 
hing echter te hoog om met juistheid gezien te kun-

' nen worden. 
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De cartel van Concis was goed gecomponeerd, doch 
op eenigszins te groote schaal behandeld. 

De overige ontwerpen zijn blijkbaar van nog zeer 
onbedreven vervaardigers. A l de verschrikkelijkheden, 
daarbij aanwezig, op te noemen , zou ons te ver voeren. 
Van stijl geen spoor; in het gunstigste geval moet 
een onbeholpen naturalisme als zoodanig dienst doen, 
of moeten de vreemdste krullen, de zonderlingste com
binatiën het gemis daarvan vergoeden. 

De prijsvraag is echter volkomen geslaagd te achten, 
daar e r . zooals wij reeds zeiden, verscheidene zeer 
goede ontwerpen zijn ingekomen; dat er ook veel kaf 
tusschen het koren is, zal wel iedereen begrijpen. De 
uitgever Van Ditmar verdient een woord van lof voor 
zijn prijsuitschrijving; op Koppermaandag zal zijn kalen
der de beste zijn, die in Nederland vervaardigd werd. 

Moge zijn voorbeeld spoedig navolging vinden. 

P R I J S V R A A G V O O R E E N Z U I V E L G E D O U W . 

Op de prijsvraag, uitgeschreven door de Commissie 
uit Gedeputeerde Staten van Eriesland, als beheerders 
van het door Dr. Lieuwe AnnesBuma, van Makkum, 
aan de Provincie gelegateerde ten dienste van de land
bouwkunde, en waarvan het programma in het nummer 
van 5 Juni j l . , bladz. 188, werd opgenomen, zijn der
tien antwoorden ingekomen. Deze prijsvraag had be
trekking op een eenvoudig , doelmatig ingericht zuivel-
gebouw, waarin dagelijks tot 6000 liter melk kunnen 
worden verwerkt, en voor de mededinging werden teeke
ningen met gedetailleerde begrooting van kosten , be
schrijving en hoofdbepalingen voor het bestek gevraagd. 

De dertien antwoorden dragen de volgende motto's. 
I'. Coöperatie. 
2°. Zuivelfabriek „de Coöperatie". 
y. Rjocht cn sljocht. 
4". Foaruwt. 
S«. A 40. 
6'. Fricslands toekomst. 
/''. Kruis in een cirkel (figuur.) 
8". AIx'"-'dx. 
9', Theorie en praktijk. 

I O C . Friesland 
11e. Fryslan boppc. 
12\ Fortuna. 
13C. Excelsior. 
De door Gedeputeerde Staten benoemde Commissie 

van beoordeeling bestaat uit de heeren: 
H . Pasma Fz. te Nyehaske. 
L . Broekema, directeur der Landbouwschool te Wa-

geningen. 
W . J . Tuijn, bestuurder der Edammer stoom-zuivel-

boerderij te Edam. 
Vi lh . H . S. Carstens, oud-directeur der Sneeker 

zuivelfabriek te Vist en 
D. D . Duursma, architect te Drachten, die uitge

noodigd zijn in Februari a.s. het rapport uit te brengen. 

(A. et A . ) P R I J S V R A A G V A N D E L O U I S A - S T I C I I T I N G . 

Blijkens eene in dit blad voorkomende advertentie 
worden heeren bouwkundigen uitgenoodigd tot het in
dienen van ontwerpen voor een nieuw gesticht. Het 
programma luidt als volgt: 

Regenten der L o u i s a - s t i e b t i n g , te 's-Gravenhage, 
schrijven de volgende Prijsvraag uit, voor het leveren 
van plans voor den bouw van een gesticht, bestemd 
voor de verpleging van 16 jongens en 16 meisjes. 

Het bouwterrein is gelegen aan het Alexandersveld ! 
te 's-Gravenhage, zooals op de bij het programma ge- | 
voegde situatie-teekening is aangegeven. 

Het terrein heeft eene diepte van pl. m. 50 M . bij 
eene breedte van 30 M . aan de straat; deze breedte 
kan geheel worden volgebouwd, zonder dat men ge
houden is in cle rooiing te blijven (met inachtneming 
van de verordening op het bouwen te 's-Gravenhage). 

Het gebouw moet dienen tot opvoedingsgesticht voor 
kinderen uit eene eenvoudige omgeving, waarin zij 
later terugkceren ; daarom moet alle "weelde in de in
richting worden vermeden , maar zijn eenvoud cn doel
matigheid de allereerste vereischten. Aan de eischen 
der gezondheidsleer moet worden voldaan. Het uit
wendige en inwendige moet ernstig en sober zijn. 

Het gebouw moet bestaan uit twee verdiepingen, 
zonder sousterrain, maar met ruimen zolder en bevatten 
de volgende vertrekken en inrichtingen : 

a. Woonkamer en kantoor voor den Directeur. 
b. Woonkamer voor de Directrice. 
c. Regentenkamer met brandvrije kluis. 
d. Spreekkamer naast of in de nabijheid van de 

Regentenkamer. 
e. Leer- of werkkamer voor meisjes. 
/ . Leer- of werkkamer voor jongens. 
g. Kamer voor huisvlijt, timmeren enz. 
h. Gymnastiek-Iokaal. 
i. Gemeenschappelijke eetzaal in de nabijheid van 

de keuken. 
j. Keuken met bijkeuken. 
k. Provisiekamer. 
/. Privaten, afzonderlijk voor meisjes en jongens, op 

beide verdiepingen. 
m. Trappen voor meisjes en jongens afzonderlijk. 
11. Strijk- en mangelkamer. 
o. Waterdichte kelder. 
p. Slaapkamer voor den Directeur. 
q. Slaapkamer voor de Directrice. 
r. Slaapzaal voor acht groote meisjes. 
s. „ „ „ kleine meisjes. 
/. Slaapzaal voor acht groote jongens. 

11. „ „ „ kleine jongens. 
v. Ziekenkamer voor meisjes cn voor jongens; iedere 

kamer ingericht voor 3 bedden. 
w. Badkamer voor meisjes en voor jongens. 
x. Kamer voor vrouwelijk dienstpersoneel. 
y. Bergplaats voor brandstoffen. (Deze kan buiten 

het gebouw worden aangebracht.) 
E r moet gelegenheid bestaan twee of meer lokalen 

tijdelijk te vereenigen tot eene ruime zaal. Dc slaap
zalen moeten zoo ingericht zijn, dat het toezicht ge
makkelijk is. 

Het gebouw moet zoo worden geplaatst, dat daar
achter ruimte blijft voor een jongens-en een meisjestuin. 

De volgende stukken worden verlangd: 
I « de plattegronden. 1 e e n e S C H A A L V A N 1 ^ 
2' de voorgevel. 5 uitsluitend geteekend met 
3" de noodige doorsneden, 1 zwarte lijnen opuit papier. 
4" eene memorie van toelichting. 
5" eene uitgewerkte begrooting 
De begrooting mag niet meer dan ƒ65,000bedragen. 
Het bouwterrein is zeer gunstig gelegen; het gebouw 

kan zonder houten fundecring opgetrokken worden, 
aangezien het terrein uit zandgrond bestaat. 

De muren van het nevcnliggend perceel (politiebureau) 
hebben eene hoogte van 10 a 12.4M, de kap is 12.70 
a 14.40 M boven den grond. 

Aan het ontwerp , dat door dc Jury het meest geschikt 
geoordeeld wordt, zal eene som van f 500 als prijs, 
en aan het ontwerp, dat in de tweede plaats in aan
merking komt, eene premie van ƒ300 worden toege
kend. De bekroonde ontwerpen worden eigendom van 
de prijsuitschrijvers. Deze zijn bevoegd één daarvan, 
onveranderd of met zoodanige wijzigingen als zij noo-
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dig achten, door den bouwmeester hunner keuze te 
doen uitvoeren. 

De Jury van beoordeeling zal bestaan uit de heeren: 
L . H . Eberson, architect-en-chef van Z. M . den K o 
ning, te Arnhem; J . H . Kromhout, gencraal-majoor, 
inspecteur van de Genie te 's-Gravenhage cn J. C. 
van Wijk, architect te Rotterdam. 

De ontwerpen zullen na de beoordeeling, gedurende 
eene weck, te 's-Gravenhage worden tentoongesteld. 

Het verslag der beoordeelaars zal daarbij ter lezing 
liggen. 

Ontwerpen , die naar het oordeel der Jury niet voor 
de aangegeven som (ƒ65 ,000) kunnen worden uitge
voerd , of die op andere wijze in strijd zijn met de ge
gevens van dit programma, worden terzijde gelegd. 

Ontwerpen, ingekomen na het vcrloopen van den 
termijn van inzending, blijven buiten beoordeeling, 
behalve wanneer bewezen kan worden , dat de afzending 
op behoorlijken tijd is geschied. 

De stukken worden ingewacht vóór 15 Maart 1887, 
aan het adres van Regenten der Louisa-stichting, 
Bezuidenhout 14, tc 's-Gravenhage. Zij behooren voor
zien te zijn van een correspondentie-adres, opdat zoo 
noodig met den inzender kan worden gecorrespondeerd, 
zonder zijn naambrief te openen. 

De stukken moeten met eene spreuk of een motto 
zijn gemerkt en vergezeld van een gesloten naambrief, 
waarop buiten het motto en binnen den naam en de 
woonplaats van den inzender zijn vermeld. 

Het schrift op de teekeningen en bijgevoegde stuk
ken moet van eene andere hand dan die des ontwer
pers zijn. 

De niet-bekroonde stukken worden binnen 14 dagen 
na de tentoonstelling aan het correspondentie-adres franco 
teruggezonden. 

's-Gravenhage, December 1886. 

Dit programma voldoet aan de eischen, die daaraan 
gesteld kunnen worden. Slechts de bevoegdheid, die 
de prijsuitschrijvers zich uitdrukkelijk voorbehouden, 
om tin der bekroonde ontwerpen door den bouwmeester 
hunner keuze te doen uitvoeren , achten wij bedenkelijk. 
Alleen dan, wanneer de bekroonde van de uitvoering 
afziet, mag o. i . een ander ontwerp gekozen, of een 
ander bouwmeester met de uitvoering van het bekroonde 
project belast worden. De deur staat anders open voor 
willekeur. Het zou wenschelijk zijn, indien het pro
gramma zoodanig werd gewijzigd, dat deze bedenking 
verviel. 

(A. et A. ) PRIJSVRAAG, UITGESCHREVEN DOOK D E VER
EENIGING T O T BEVORDERING DER BOUWKUNST T E 

GRONINGEN. 

De Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te 
Groningen schrijft uit de navolgende prijsvraag: 

a. Er wordt verlangd een ontwerp voor „eene kleine 
Vi l l a " gelegen op een vrij terrein. 

b. Ze zal moeten bevatten : een sousterrain , waar
boven twee verdiepingen. 

Het sousterrain zal bestaan uit: keuken, 
provisie- en wijnkelder, mangelkamer cn berg
plaats voor brandstoffen. 

De beganegrond minstens uit drie vertrekken. I 
De verdieping eveneens uit drie vertrekken met 

badkamer. 
e. Het verschil van binnen- en buiten begane

grond moet pl.m 0.80 meter bedragen. 
d. De keuze van stijl en materialen wordt vrijge

laten. 
e. Het ontwerp moet bestaan uit: 

De noodige plattegrond-, opstand- en door-

snede-teekeningen op een schaal van I a 100, 
met eenige détails op '/,„ der werkelijkegrootte. 

/ . De teekeningen moeten geheel met zwarten inkt 
bewerkt en voor photolitographie geschikt zijn. 

g. Er wordt uitgeloofd het diploma der Vereeniging 
met een prijs van ƒ 2 5 . — voor het best gekeurde 
ontwerp en het diploma voor het daaropvolgende. 

//. Het met den prijs bekroonde ontwerp wordt het 
eigendom der Vereeniging. 

i. De Jury van beoordeeling zal bestaan uit 3 leden 
der Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst 
te Groningen, terwijl de namen der jury-leden 
vóór de inzending der ontwerpen in de vak
bladen zullen worden bekendgemaakt. 

k. Al le ontwerpen zullen voor de leden en belang
stellenden worden tentoongesteld te Groningen, 
te Amsterdam en te Rotterdam. 

/. De ontwerpen worden vrachtvrij ingewacht, vóór 
of op den isten Maart 1887, door den Secre
taris der Vereeniging. 

in. Aan deze prijsvraag kunnen deelnemen alle 
bouwkundigen in Nederland. 

n. Elk ontwerp moet gemerkt zijn met een spreuk 
oftceken, en voorzien van een naambriefje, waarop 
dat teeken van buiten is herhaald, met een cor
respondentie-adres. 

0. Deniet-bekroonde stukken zullen worden terug
bezorgd. 

Namens de Vereeniging tot bevordering 
det Bouwkunst te Groningen, 

L . M . M O O I . E N A A R , 

Voorzitter. 
J. P. H A Z E U , 

Vte-Secretaris. 

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

A F D E E L I N G GRONINGEN. 

Vergadering van 17 December 1886. 
De Voorzitter wijst met blijdschap op het feit, dat 

zich vele leden der Vereeniging tot Bevordering der 
Bouwkunst onder de vergaderden bevinden; hij roept 
hun een hartelijk welkom toe, en verheugt zich in dit 
wederkeerig bewijs van toenadering, zoo gewenscht, 
omdat eendrachtige samenwerking leiden moet tot be
vordering van beider doel, dat één is. 

Ingekomen eene kennisgeving van den heer K . Hoek-
zema, die voor de benoeming tot l a t'-Secretaris bedankt, 
zoomede een schrijven van den heer K . Switters , die 
de benoeming tot Penningmeester aanneemt, welke 
laatste mededecling met applaus wordt begroet. Deze 
benoemingen waren gedaan in eene vergadering, op 
3 December gehouden en meer speciaal bestemd voor 
het verkiezen van Bestuursleden, bij welke gelegenheid 
de heer Huurman, architect, als gewoon lid en de 
heeren W.Jacobs, Mr . timmerman en aannemer, en H . 
Reijenga , fabrikant, als kunstlievende leden der Maat
schappij met algemeene stemmen zijn aangenomen. 

Door den heer J . Kroon Rzn , te Buiksloot, waren 
twee monsters ingezonden van het aan zijne fabriek 
gemaakte „lattcnweefsel voor plafond- en wandbepleistc-
ring", met een begeleidend schrijven, waarin dit fabrikaat 
als beterkoop en duurzamer dan de tot dusver gevolgde 
constructie wordt aanbevolen. De Voorzitter vestigt 
de aandacht op deze, in de zaal aanwezige monsters 
en geeft in overweging om het z. i . doelmatig fabrikaat 
bij gelegenheid in toepassing te brengen. 

Alsnu houdt de heer J. Molenaar, leeraar in het 
hand- en rechtlijnig teekenen aan 's Rijks H . B. School 
en dc Academie Minerva, de aanwezigen bezig met 
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eene boeiende, in phantastischen vorm gegoten lezing, 
getiteld „Natuur en Kunst". 

Het zou een onbegonnen werk zijn deze schoone, 
leerrijke rede in beknoptcn , zaakrijken vorm terug tc 
geven; genoeg zij het daarom , dat spreker's woorden 
met de grootste aandacht werden aangehoord cn een 
indruk achterlieten , die hem, zoo bij monde van den 
Voorzitter als van andere leden, den dank der Ver
gadering deed inoogsten. Menig nuttige wenk, in 
verband met hetgeen tegenwoordig in vergelijking met 
vroeger tot vorming van ware kunstenaren wordt gedaan, 
werd ten beste gegeven. 

Tengevolge van het bedanken van den heer K . I loek-
zema voor het secretariaat, wordt tot eene nieuwe 
verkiezing overgegaan, waarbij de heer J. W . Sips, 
die krachtens de statuten niet dadelijk herkiesbaar 
was, met algemeene stemmen tot i s t , ,-Sccretaris wordt 
herkozen. De benoemde neemt de betrekking noode 
aan, daar drukke bezigheden hem dit zeer moeilijk 
maken, maar laat zich dc benoeming, waarin hij een 
blijk van vertrouwen meent te mogen zien, welgevallen. 

Nadat nog de heer J . W . Peddemors zijn wensch 
heeft te kennen gegeven om als kunstlievend lid der 
Maatschappij toe te treden, sluit de Voorzitter met 
een opwekkend, passend woord deze laatste der ver
gaderingen in 1886. 

A F D E E L I N G R O T T E R D A M . 

Vergadeuug van Donderdag 23 December 1886. 
De notulen werden onveranderd goedgekeurd. Uit 

de rekening van den Penningmeester blijkt, dat de Af
deeling 29 gewone en 79 plaatselijke leden telt. Over 
de bijdrage aan dc Ambachtsschool wordt gezegd, dat 
die inrichting wel-is-waar haar ontstaan aan de Afdee
ling te danken heeft en dus als haar kind kan worden 
aangemerkt, maar dat 't, bij den slechten stand der kas, 
toch best mogelijk zou kunnen zijn dat die bijdrage 
moest vervallen. Immers de Afdeeling kwijnt ten ge
volge van de nieuwe wet en ook door de scheuring, 
ontstaan door de oprichting eener zelfstandige vereeni
ging tedezerstede; in dien toestand is 't haar niet mo
gelijk om subsidie te geven. 

Tot Bestuursleden werden gekozen de heeren Nijen-
huis en Dupont. De heer Voorhoeve, die aftrad , was 
niet herkiesbaar. 

De Voorzitter brengt de bouwverordening tedezer
stede ter sprake, zooals die in concept is gedrukt en 
leest ook dc opmerkingen voor, die de Commissie uit 
den Gemeenteraad daaraan heeft toegevoegd naar aan
leiding der vertoogen van onze Afdeeling cn waarbij 
slechts aan een paar ondergeschikte, niet aan de voor
naamste opmerkingen der Afdeeling wordt tegemoet 
gekomen ; zoo wordt o. a. het brandgevaar der door
gaande houten veranda's aan de achterzijde van hui
zen niet toegestemd, evenmin het gevaar der houten 
afscheidingen tusschen de ingangen van beneden- en 
bovenhuizen, de noodzakelijkheid om de trappen van 
bovenhuizen of bovenwoningen, voorzoover die in 
benedenhuizen uitkomen, aan de onderzijde te plafon-
neeren, of, zooals de Vereeniging „Houwkunst en 
Vriendschap" terecht verlangde, dat die trappen met 
brandvrije materialen zouden worden geplafonneerd. 
Ofschoon een der leden meende, dat er wel niet veel 
aan te veranderen zou zijn, en het dus 't beste was de 
''•aak te laten rusten, was de Vergadering van een ander 
gevoelen ; op voorstel van een ander lid werd besloten 
zich opnieuw te richten tot den Gemeenteraad om aan 
te toonen, dat de bezwaren gegrond zijn. 

Door het lid E . G. A . Kol waren tentoongesteld plans 
van uitgevoerde, niet-uitgevoerde en bekroonde ont
werpen, welke door hem werden toegelicht. 

Door den heer J . F . Metzelaar te Scheveningen was 
ter bezichtiging afgestaan het prachtige photographisch 
uitgevoerde werk]: Arcltitckttir DeutscUands, uitgave van 
Ernst Wasmuth te Berlijn. Den heer Fol werd door 
den Voorzitter een woord van dank gebracht en de 
wensch uitgesproken, dat hij meermalen in de gelegen
heid mocht komen een dergelijke verzameling te 
laten zien van opnieuw uitgevoerde of uit te voeren 
werken. Den heer Metzelaar zou den dank der 
Afdeeling schriftelijk worden betuigd. Ook den heer 
Voorhoeve werd een woord van hulde gebracht bij de 
aftreding als Bestuurslid en de hoop uitgesproken, dat 
hij voor de Afdeeling zou blijven, wat hij steeds is ge
weest, nl. een ijverig en bekwaam voorstander. 

Ten slotte besprak de Voorzitter de parallel-liniaal 
ten gebruike bij het perspectief-teekenen, zooals ze door 
hem was geconstrueerd naar dc opgave, voorkomende in 
het Duitsche werkje van J. Vollwieder. Die liniaal 
bleek echter niet aan het doel te beantwoorden, zoo
dat den leden werd verzocht over deze zaak de gedach
te te laten gaan. Daarna sloot de Voorzitter de verga
dering. 

L E V E R I N G V A N T R A S . 
In het nommer van 27 November j l . , bladz. 388 en 

389, komt eene mededecling voor omtrent delevering 
van tras voor de Gemeentewerken te Groningen. Aan 
het slot van dat artikel werd gezegd, dat de Raad het 
besluit nam om het nader adres van de firma Switters 
& Terpstra te voegen bij het advies van Burgemeester 
cn Wethouders en bij de behandeling daarvan op den 
inhoud van het verzoekschrift te letten. 

Dit heeft in de zitting van 4 December plaatsgevonden. 
Het vroeger medegedeelde advies, luidende .,aan de 
„heeren Switters & Terpstra, in antwoord op hun adres , 
„te kennen te geven, dat de Raad geen termen vindt' 
„om voortaan de bestekken voor gemeentelijke metsel-
„werken , waarbij tras gebruikt wordt, zóó in te richten, 
„dat aan den aannemer de keus der te gebruiken tras 
„wordt overgelaten" werd in discussie gebracht en de 
Voorzitter bracht daarbij den inhoud van het nadere 
adres in herinnering. Door een der leden werd het 
voorstel gedaan: „het adres aan te houden , totdat den 
Raad kennis is gegeven van den uitslag van de door 
adressant te nemen vergelijkende proeven", maar dit 
werd door anderen bestreden. Bij de gedachtenwisse-
ling, die hieromtrent ontstond, verklaarde een dei'Wet
houders , dat de Directeur tier Gemeentewerken het on
derzoek van de tras, niet op last van Burgemeester en 
Wethouders , maar voor eigen verantwoordelijkheid heeft 
gedaan. De reden hiervoor lag in de omstandigheid , 
dat de Directeur der Gemeentewerken de uitsluiting 
van andere fabrikanten afkeurde en dat hij voor zich 
zelf de overtuiging wilde hebben, dat de tras van den 
heer Mees beter was dan die der firma Switters & 
Terpstra; wel hadden vroegere proefnemingen dit aan 
het licht gebracht, maar de Directeur wilde met eigen 
oogen zien en door een vertrouwd persoon werd tras 
van beide fabrikanten gehaald. De Wethouder van 
Openbare Werken verklaarde pertinent, dat het opdra
gen van een nader onderzoek aan eene bepaalde com
missie wantrouwen in de ambtenaren van het bureau der 
Gemeentewerken zou aan den dag leggen; het onder
zoek is onpartijdig gedaan en kan niet met een penne-
Streek doorgehaald worden. 

Over de motie, strekkende om de zaak aan te 
houden , totdat de Raad in kennis is gesteld met de 
door de firma Switters & Terpstra te nemen proeve , 
staakten de stemmen, waarop de behandeling tot de 
volgende zitting verdaagd werd. Den 18 December 
j .L werd de zaak opnieuw aan de orde gesteld, en 
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wederom staakten de stemmen, zoodat de motie ver
worpen is. 

Bij het hervatten der beraadslagingen over het advies 
van B. en W . werd geredetwist over de vervanging 
van het daarin opgenomen woord voortaan door voor-
loopig en vooralsnog; de discussie, die een min of 
meer taalkundig karakter aannam, eindigde met het 
aannemen van een amendement, waarbij voortaan in 
voorloopig veranderd werd , waarna zonder hoofdelijke 
stemming de aldus gewijzigde conclusie werd vastge
steld, luidende: 

„aan de heeren Switters & Terpstra, in antwoord 
„op hun adres te kennen te geven, dat de Raad voor-
„loopig geen termen vindt om dc bestekken voor ge-
„meentelijke metselwerken , waarbij tras gebruikt wordt, 
„zóó in te richten dat aan den aannemer de keus der te 
„gebruiken tras wordt overgelaten". 

H K T S T A N D B E E L D D E R V R I J H E I D 
T E N E W - Y O R K . 

Het denkbeeld, dat Frankrijk aan de Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika een kolossaal standbeeld 
zou aanbieden, is reeds van betrekkelijk oude dag
teekening. Reeds in 1865 bracht de heer Laboulaye, 
lid der Fransche Academie, het ter sprake en was de 
Elzasser beeldhouwer Frederic Auguste Bartholdi een 
van de ijverigste voorstanders van het plan. 

Het duurde echter tot na den val van het tweede 
Keizerrijk, eer de stappen tot verwezenlijking ervan 
gedaan konden worden. Bartholdi had zich inmiddels 
een goeden naam verworven door zijn basreliëf „Fran
cesco de Rimini", en hij maakte de eerste schetsen 
voor het Vrijheidsbeeld. Na den Fransch-Duitschen 
oorlog moest hij den Elzas verlaten en toog hij naar 
Amerika om zijn plan nader te bestudeeren, en naar 
een geschikte plaats voor zijn beeld uit te zien. Hij 
vond deze plek op het Bcdloe-eiland, dat zich in den 
mond van de haven van New-York bevindt, en dat 
zoowel uit zee als van New-York en Brooklyn te zien is. 

In 1874 kwam Bartholdi in Frankrijk terug, waar 
zijn plan veel bijval vond, zoodat hij besloot zijn 
schetsen op eenigszins grootere schaal uit te werken. 
N a 1875 begon men de gelden, voor de oprichting be
noodigd , te verzamelen, en deze vloeiden zoo ruim , 
dat de vereischte som weldra bijeen was. De Fransche 
Republiek bleek voor haar oudere zuster veel sympathie 
te gevoelen. 

De arm met de toorts prijkte reeds in 1876 op de 
Tentoonstelling te Philadelphia, terwijl Bartholdi zijn 
roem in de Vereenigde-Staten voorgoed vestigde door 
zijn standbeeld van Lafayette. Het hoofd van het 
beeld wekte op de Parijsche Tentoonstelling van 1878 
algemeene bewondering en in 1884 werd het beeld 
door Ferdinand de Lesseps, die de heer Laboulaye 
na diens dood als Voorzitter van het Comité was op
gevolgd , aan het Amerikaansche volk als geschenk 
der Fransche natie aangeboden. 

Het beeld is vervaardigd van gedreven koper. Het 
model werd eerst gemaakt op één zestiende der ware 
grootte, en nadat dit in al zijn détails voltooid was, 
werd het, tot op een vierde der ware grootte, langs 
mechanischen weg vergroot, en werden eindelijk op 
dezelfde wijze de détails op ware grootte vervaardigd 

De koperen platen zijn 300 in aantal, en werden 
op houten, met gips bepleisterde mallen in den ver-
eischten vorm gebracht. Het inwendige bestaat uit een 
geraamte van getrokken ijzer, geheel als een spoor
wegbrug geconstrueerd. De koperen platen zijn niet 
onmiddellijk met dit geraamte in aanraking, maar 
door zeildoek daarvan gescheiden. Het geraamte be
staat uit vier hoofdstijlen, die door dwarsverbindingen 

en kruizen tot één geheel zijn verbonden, en waaraan 
de verdere versterkingen,die voorden vorm van het beeld 
noodig geoordeeld werden, bevestigd zijn. Deze construc
tie is door den heer Eiffel, dezelfde die den toren van 
300 M . zal bouwen, ontworpen en uitgevoerd. 

De Amerikanen hebben voor het voetstuk gezorgd, 
dat door R. M . Hunt tc New-York ontworpen is. 
Het fundament bestaat uit een blok beton, dat 20 M . 
in het vierkant, cn 15 M . hoog is. Hierop staat het 
eigenlijk pedestal, dat een hoogte van bijna 25 M . 
heeft. Het bestaat uit een kern van beton, met ge
houwen steen bekleed. Onder in het plint is aan elk 
der vier zijden een ingang. Boven het plint zijn car
tels met de wapens der verschillende Staten , dan komt 
een tweede plint, waarboven een Dorische pilasterorde 
met kroonlijst, en eindelijk een attiek, dat als voetstuk 
voor het beeld zelve dienst doet. Bijzondere zorg ver
eischte de bevestiging van het beeld aan het voetstuk. 
Het geraamte staat op zes tralieliggers, die over het 
pedestal heengclegd zijn. Onder in het pedestal is 
een dergelijk raamwerk aangebracht, dat door stevige 
opgaande stijlen aan het bovenste raamwerk verbon
den is. Op deze wijze is een onwrikbare verbinding 
tusschen het voetstuk en het beeld verkregen. 

Men zal eenig denkbeeld van de grootte van het 
beeld verkrijgen door de mededeeling, dat de hoogte 
van den hiel tot den bovenkant der toorts ruim drie-
en-dertig meter bedraagt en het hoofd bijna 4 meter 
hoog is; om de toorts is eene galerij aangebracht, 
waarop vijftien personen kunnen staan. In het hoofd 
vinden veertig personen gemakkelijk plaats. 

Het was niet gemakkelijk het beeld, dat bestemd 
is om als vuurbaak te dienen, behoorlijk tc verlichten. 
De American Electric Manufacturing Company heeft die 
taak zonder eenige vergoeding op zich genomen. 

Het licht bestaat uit vijf lichten van zesduizend nor
maal k.iarscn , op de hoeken van het eiland geplaatst, 
die door middel van holle spiegels hun stralen op het 
beeld werpen, en uit 10 lichten van gelijke sterkte, 
in de toorts geplaatst. De machine, die de electrici
teit ontwikkelt, heeft een kracht van 30 ampères of 
700 volts. Hoe krachtig deze verlichting ook zij , 
het schijnt toch, dat zij niet aan de verwachting bc-
antwoort. Men zint reeds op middelen om verbete
ring aan te brengen. 

Men heeft van het platform om de toorts, dat langs 
een gemakkelijke trap bereikt wordt, een zeer schoon 
gezicht op de omgeving. 

B E R I C H T . 
Met het eerste nommer van de volgende maand vangt 

een nieuwe jaargang van De Opmerker aan. Heeren 
geabonneerden worden opmerkzaam gemaakt op de 
gunstige voorwaarden , aan vooruitbetaling van het 
abonnement verbonden. Terwijl de gewone prijs/2.25 
per kwartaal bedraagt, kost het abonnement bij voor
uitbetaling slechts Zes Gulden, mits dit bedrag vóór 
den eersten Februari a. s. franco wordt gezonden aan 
de Administratie van De Opmerker te Arnhem. 

Het abonnement voor het buitenland bedraagt/7.50 
en voor Indië f2.— per jaar, beiden met verplichte 

vooruitbetaling. 

NOG KENS D E K I F F E L - T O K E N . 
De ingenieur Coglievina te Weenen heeft onlangs het plan, 

om den Eiffel-toren als een groote lichtbron, ter vervanging 
van de Parijsche straatlantaarns, te gebruiken, aan een grondige 
critiek onderworpen. 

Hij gaat in de eerste plaats na, hoe sterk de lichtbron zou 
moeten zijn, om aan den voet van den toren dezelfde uitwer
king te hebben kis ée'n straatlantaarn. Hij neemt de hoogte. 
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van een lantaarn aan op 2.50 M . , en 
de intensiteit van het l icht , dat zij ver
spreidt, op 10 normaalkaarsen. Daar nu 
de sterkte van het licht omgekeerd even
redig is aan het kwadraat van den afstand, 
waarop het zijn werking uitoefent, zoo le
vert de lantaren een licht gelijk aan 

= 1.6 normaalkaars. 
(3,5)2 

Om nu ook dit licht door den toren te 
doen leveren, moet dit 3001 X 1 . 6 = 144,000 
normaalkaarsen sterk zijn, dat is ongeveer 
de lichtsterkte van alle straatlantaarns tc 
Weenen. 

Doch zelfs met dit licht wordt het be
oogde effect niet bereikt, daar een groot 
deel der stralen, die door een lichtbron 
afgezonden worden, door de atmosphecr 
geabsorbeerd worden. Reeds is door proe
ven bewezen, dat men in de atmosphecr 
van Parijs slechts op 0.442 van de licht
sterkte zal mogen rekenen, als men een 
afstand van 1 kilometer tusschen lichtbron 
en plaats van waarneming heeft. 

Hij 300 M. afstand kan men dus van de 
144.000 kaarsen slechts op 144.000 (0.442)0.3 
~ 112.694 kaarsen rekenen. 

Om dus de vereischte lichtsterkte aan 
den voet des torens te kunnen verkrijgen 
moet de lichtsterkte tot 175.306 kaarsen 
verhoogd worden. 

Dit is echter slechts bij helder weer het 
geval, daar door proeven is uitgemaakt, 
dat men bij mist slechts op een effect van 
151.867 kaarsen, in plaats van dat van 
175.306/, zal mogen rekenen. Om dus het 
verlangde licht steeds aan den voet des 
torens te hebben, moet het op den toren 
geplaatste licht 175.306 4- 23.439= 198.745 
kaarsen sterk zijn. 

Er is.echter nog een bezwaar. De mensch 
heeft, om duidelijk te zien, een electrische 
lamp noodig, waarvan de intensiteit 1.5 
maal grooter moet zijn dan die van een 
gasvlam Dit wordt veroorzaakt door de 
meerdere blauwe stralen, die het electrisch 
licht bevat. 

De lichtoren zou dus, om aan den voet 
van den toren het effect van slechts een 
gewone straatlantaarn te weeg te brengen, 
anderhalf maal meer licht moeten ver
spreiden, dan het laatstgevonden cijfer, 
en dus bijna 300.000 kaarsen sterk zijn. 

Daar de afstand der uiterste punten van 
Parijs van den op het Champ de Mars ge
plaatste toren 7 kilometer bedraagt, zou 
een licht van 1150 millioen kaarsen noodig 
zijn, om Parijs, bij helder weer, overal 
behoorlijk te verlichten. Dat het aan
brengen van een dergelijke lichtsterkte 
onmogelijk is, behoeft geen betoog. 

111NNENLANDSCHE D E K I C H T E N . 

A MSTKHOAM. 1 )e regelingscommissie heeft 
besloten dc tentoonstelling van voedings
middelen te doen doorgaan, aangezien het 
waarborgfonds alsnog volteekend is. Inge
schreven is voor: een aandeel ad ƒ 1 0 , 0 0 0 ; 
3 ad ƒ 4 0 0 0 ; 2 ad f 2500; 3 ad ƒ 2 0 0 0 ; 9 
ad ƒ 1000; 29 ad ƒ 5 0 0 ; 1 ad ƒ 3 5 0 ; 1 ad 
ƒ 3 0 0 ; 21 ad ƒ 2 5 0 ; I4ad ƒ 2 0 0 ; 2 a d / i 5 o ; 
90 ad ƒ 100 en 510 ad ƒ 50. 

— De Kunstkring «Arte et Amicitia ' , 
noodigt Nederlandsche beoefenaars der 
etskunst uit mede te dingen naar een 
prijs van ƒ 150. (of premie van / 7 5 ) , 
uitgeloofd voor een ets, welke niet kleiner 
dan iS x 30 en niet grooter dan 24 X 40 
centimeter mag zijn. De winners van 
prijs en premie staan een afdruk aan ge
noemden Kunstkring af, die zich tevens 
het recht voorbehoudt de ingezonden etsen 
tentoontcstellen. 

De ingezonden etsen mogen niet onder
teekend zijn, maar moeten een motto 
dragen en vergezeld zijn van een gesloten 
brief met den naam van den vervaardiger, 
en herhaling op het couvert van de ken
spreuk. Inzendingen worden ingewacht 

tot 31 Maart 1S87 bij den Secretaris F. 
Adama van .Scheltema. 

ROTTERDAM. D C hypothecaire leening 
tot voltooiing van den nieuwen schouwburg 
is geheel geplaatst. 

— De schildersvcreeniging .57. Lucas al
hier zal van den 24sten tot den 26sten 
dezer in Irene eene tentoonstelling van 
het werk harer leden houden. Hare ten
tentoonstelling werd verleden jaar goed 
bezocht, en wij hopen dat deze jeugdige 
en ijverige beoefenaars der kunst ook nu 
zich zullen mogen verheugen in de belang
stelling van hunne stadgenooten. 

' S - H F . R T O O F . X H O . S C H . In dc Zaterdag ge
houden zitting van den Gemeenteraad werd 
bepaald, dat de overeenkomst met de be
staande gasfabriek, die 30 Juni 18S9 ein
digt, zal worden opgezegd cn de exploitatie 
voor een nieuwe fabriek door de stad zal 
worden ter hand genomen. Voorts werd 
voor een plan met begrooting van kosten 
der nieuw tc bouwen gasfabriek een crediet 
toegestaan van ƒ 3 0 0 0 , en dit werk opge
dragen aan den Heer Kallï, hoofdingenieur 
te Utrecht. 

l . i : i i i i : \ . Meldden wij onlangs dat tot 
de restauratie van gcbolins in het raad
huis besloten was. thans is dit een sieraad 
rijker geworden door de herstelling van 
het oude vertrek van Weesmeesteren. In 
1604 daartoe ingericht, is het toen voor
zien van eene zeer fraaie eikenhouten be
timmering, waarvan het keurige snijwerk 
slechts weinig door den tand des tijds 
geleden heeft. 

Van de sierlijke zandsteenkolommen aan 
weerszijden van den schoorsteen daaren
tegen was de vorm nauwelijks meer her
kenbaar door de dikke verdagen, waar
mede zij herhaaldelijk bestreken waren. 
Thans zijn deze verwijderd en is hersteld 
wat beschadigd was. Tevens is het schoor
steenvak daartusschen met oude tegels 
z.j het dan ook geen 17de eeuwsche, be-
metseld. Aanleiding tot deze restauratie 
was de bestemming van het vertrek tot 
kamer voorden gemeentearchivaris. Daar 
mede is dan ook haar uiterlijk vrij wa; 
meer in overeenstemming dan met het 
gebruik, dat er in de laatste jaren van 
gemaakt werd, nl. de repetities der schut 
terijmuziek. 

Ook het kleine vertrek, dat vóór 1604 
tot Weeskamer en tot dusver voor archi
variskamer dienst deed, heeft eene wel
licht nog fraaier betimmering, evenwel 
van veel minder omvang. Door de ver
plaatsing der oude papieren en registers 
van daar is deze thans meteen in het 
volle licht en tot haar recht gekomen. 

(D. v. N.) 
GoUDA. De raadzaal is op waardige 

wijze gerestaureerd. Het eikenhouten pla
fonds , de parketvloer en de ouderwetsche 
zetels maken een zeer gunstigen indruk; 
het schoone behangsel komt eerst thans 
ten volle tot zijn recht, en het oude schil
derstuk boven den schoorsteen, dat tot
nogtoe alleen des zomers de zaal versierde, 
daar bet 's winters zijne plaats moest rui
men voor de kachelpijp, kan het gansche 
jaar blijven hangen, daar er onder den 
grond eene afleiding voor den rook ge
maakt is. 

DKVKXTKII. Op de prijsvraag voor een 
plan tot verbouwing van de Buitensocie-
tcit zijn 63 plans ingekomen. ISekroond 
is met den eersten prijs dat van den archi
tect J . Verheul Dzn. te Rotterdam, met 
den tweeden dat van de architecten We-
gerif en Huurman te Groningen 

R K E X F . X . De proefrit langs de stoom
tramverbinding Eist—Reenen had Dinsdag 
j . l . in tegenwoordigheid van een aantal 
genoodigden plaats. De lijn voldeed in 
alle opzichten. Dank zij de doortastende 
maatregelen van de directie van de Oos-
terstoomtrammaatschappij, is de zoo ge-
wenschte verbinding totstandgebracht. 

WOERDEN. De Gemeenteraad nam het 
besluit om het Stadhuis niet te doen re
staureeren, maar het te zijner tijd door 
een nieuw tc doen vervangen. 

— Atlevering 12 van Dc Natuur (uit
gave van J . G. Broese te Utrecht) bevat: 

Roudaire's binnenzee van Noord.\frika 
en Goodridge's klimaatverandering aan 
de oostkust van Noord-Amerikatmet tig.).— 
Het internationaal l'oolonderzoek. - - De 
vliegende visschen (met tig.). — Weten
schappelijke vermakelijkheden: twee proe
ven met vier lucifers; een potlood op 
zijn punt in evenwicht; een muntstuk 
met een naald doorstoken: inkt in wa
ter veranderd; haren door een hazel
noot te steken (met tig.). — Het vervaar
digen van glasplaten voor het sciopticon 
of de tooverlantaarn (met fig.). — De 
schrijfmachine van Guhl en Marbeek (met 
tig). — Gletschers. — Korte mededeelin
gen. — Sterrenkundige opgaven. — Cor
respondentie. — Antwoorden. 

B E N O E M I N G E N . 
Tot adsistent voor de natuurkunde aan 

de Polytechnische School te Delft is be
noemd de heer H. Dover Dz., werktuigkun
dig ingenieur. 

— De heer L . van Essen te llloemendaal 
is door den Raad te Groningen benoemd 
tot leeraar in het rechtlijnig en bouwkun
dig teekenen aan de burger-avondschool-

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

Prijsvraag Louisa Stichting. 
P K ÜKiiKNTitx IIEH LOUISA STICHTIXU, op

voedingsgesticht voor kinderen van overleden 
minvermogende Vrijmetselaren, te 't-Bravm-
liat/e, nno'ligcn 11.11. Bouwkundigen uit tot 
het inzenden van een plan met teekeningen 
voor een nieuw Gesticht. 

Het programma voor deze prijsvraag is op 
franco aanvraag kosteloos te bekomen aan 
het gebouw der LOIISA STICHTING , Bezuiden-
hout 11 te 's-Graceiihaye. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM rallen Donderdag 30 De
cember 1886, 's voormiddags l l ' / j ure, in het 
openbaar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

1". H e t bouwen van een Brandspu i t 
huisje, het doen van eenige ver
bouwingen aan het P o l i t i e b u 
r eau , en hot maken van twoe 
openbare Waterp laa tsen , en 

1". H e t verbeteren van oonige W e 
gen i n de Gemeente en het u i t 
voeren van oenige andere werk
zaamheden. 

Aanwijzing voor N". 1 Donderdag De
cember a. s., en voor N". i Dinsdag 88 De
cember a. s., telkens 's voormiddags 10 ure, 
bureau der Gemeentewerken, alwaar teeke
ningen ter inzage liggen; bestekken met bjj-
behoorende gezegelde inschrijviiigsbiljetten 
tegen betaling van ƒ0.60 per stel ter Secre
tarie verkrjjgbaar. 

Aanbesteding. 
Op Donderdag 30 December 1886 zal worden 

aanbesteed: 
H e t bouwon van vi j f Heorenhui -

zen op een ter re in aan de Woes-
perz i jde , te Amste rdam. 

Aanwijzing in loco op Dinsdag :2S Decem
ber I S M ) . iles voormiddags ten 11 uur. 

Inlichtingen verstrekt de Architect A. 
8ALM G. l i /x . , Plantage Middenlaan 78, te 
Aiuxtenlaitt. 

Bestek en teekeningen verkrijgbaar van at 
heden a / ' X— bij de l l l l . E L I . K I t M A N , 
HARMS EN Co., Rokin 1, te Amttrdtm. 
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Gemeente Ziekenhuis te 's Gravenhage. 
L I F T . 

TE KOOP een goed geconserveerde L I P T 
met toebehooren. 

Eiken Dinsdag en Donderdag tusschen '.) 
en lü uur vóór den middag te bezien in het 
Gemeente-Ziekenhuis aan den Zuidwal te 
's-Grarrnlnige. 

Aanbiedingen worden vóór den 15 Januari 
1887 ingewacht bij den Architect-Directeur 
der Gemeentewerken, aan de Gemeentewerf 
te 's-Gravenhage, bij wien tevens de noodige 
inlichtingen eiken voormiddag tusschen il en 
12 uur te verkrijgen zijn. 

DE LINT & C. 
Ooatxeeilijk 2BH. Hollerdiim. 

V L O E R - en W A N D T E G E L S , 

T R O T T O I R - . C E M E N T - E \ I J Z E I I S T E E M E I i E L S . 
Groote voorraden. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere «/of 
niet tropische producten; 

Rollende ru bpiMjeewide Steenerenkippeo, 
GEBOUWEN in Scherphoek m tui andere baun»ijirn. 

pkeel in ijzer tl ijzer t hout »( steen. 
VAN DER LINDEN & C".. te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar . 

( • i t lv i i i i iMecr i i ig u|> I.UIIII. 

P H O T O L I T H O G R A P I I I E , P I I O T O Z I W R A P H I E 
en Stéréolype-lnridiling 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor P l i o l i l i t l i a g r u i i l i l e , 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l ' l i . l o r . l n , . -
g r a p l i l e voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne «•ér.'oIjpe-InrlrliliiiK' voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

GK J . T H I E M E . 

van Teeken- en Bureaubehoeften 
VOOR B O U W K U N D I G E N 

van T h . J . D ü B B E en Z O O N te Utrecht . 
Calqueerliimen in diverse breedten pr ima kwaliteit met onze 

Firma gewaarmerkt. 
Papier sans tin in alle soorten van CARL SCHLEICHER & 

SCHiiLL te Duren. Calqueerpapier, Lichtdrukpapier en Licht-
(lrnkpreparaat. 

SSE De ruimste keuze van alle Teeken- en Bureaubehoeften. 

H . & J . SUYVER, A. J . BACON & C°. 
F A B R I K A N T E N V A N 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

E E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

AMSTERDAM. 

Ingenieurs, Aannemers van V e r w a r m i n g 
en V e n t i l a t i e , Gas- en Wate r l e id in 

gen, Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m N°. XiïiG, 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

BtiCkEB & BUDDINGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A » 

W A T E R P A S -

H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
v o o r , I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . . 

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

WEEGWERKTUIGEN. 
NEUCHATEL A S P H A L T E COMPANY U D . LONDON, 

Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 
F A B R I E K T R A D E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

A M S T E R D A M ^ g É l VAL DE TRAVERS 
B e l t w e g N " . 3. t I E » § F ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asplialtvvrgeii en ililo Dorselivloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skatiog-RInks, Jloulvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en M a gay-ijn vloeren, Gangen, Veranda's, 

Brog- en Dakbedekkingen, I le t o n - F iimlee ringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of' bjj den Heei 

. ti. KNOOPS C . O Z N . . Beekstraat F. 02, te Arnhem. 

Be Directeur, W. PATON WALSH. 

Bij Gebrs. J . & H. V A N LANGENHfJYSEN 
te 'J Gravenhage is heden verschenen en alom 
te bekomen: 
l » c WiNkundicrF berekening 

K.N' 
Meetkundige Siiuientitelllnir 

W I S S E L S en KRUISINGEN 
in eeboKen Mpoorbnnen. 

VKIIII.VNIKXIXU 
van P . E . E K A M A . 

Tekst met U platen in atlas ƒ3 .25 . 
Bij Gebrs. ,1. & H. V A N I .AXGKNllUYSEN 

te 's Gravenhage is heden verschenen en alom 
tegen den prjjs van / 2.— te bekomen: 

DE ZUIDERZEE EN DE 
KAMPER EILANDEN C. A. 

vun Voorheen en TIIIIIIN, 
<i:iu:t—IBM). 

met kaart en plaat, en eene Bijdrage om
trent geheele of gedeeltelijke afsluiting dei 
Zuiderzee , toegelicht door eene Schets
kaart , 

door J . S W E T S A z n . , 
Oud-Directeur der Stads Waterwerken van 

A'ampeu. 

Gedrukt bij fl. W. van der Wiel & O. , te Arnhem. 

BIJ V O E G S E L 
VAN 

D E O P M E E K E K 
van ZATERDAG 2 JANUARI 188(3. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 4 J a n . 

's-Hage, tc 12 uren, door liet ministerie van koloniën: 
lo. Bestek no. 82, de levering van wagenremises, rolwagens en ijzer-

welk voor loodsdeuren; 
2o. Bestek no. 84, garnituur voor rijtuigen; 
alles voor den dienst der Staatss|>odrwogen op Java. 
L e l d e n , te 12 uren, dooi- het gemeentebestuur: het leveren van 

bouwmaterialen enz., in 16 perceelen. 
L r l d e n , te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
lo. het inrichten van het bonhuis in de Boomgaardsteeg tot bergplaats 

d e r reddingsladder; 
2o. de levering van 231 tweepersoonsse hooi ban ken en 7 schoolborden, 

in drie perceelen. 
's-Hage. te l uur, door bet gemeentebestuur: 
lo. liet toveren van gegoten-ijzeren straatkolkcn; 
2o. het onderhoud der openbare pompen; 
3o. het onderhouden en vernieuwen van de straat-, grint- schelp-en 

puin wegen, alles ged. *8f». Inl. aan de gemeentewerf. 
Assen , tc 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. de leverantie van benoodigdheden voor het onderwijs in de 

nuttige handwerken aan de lagere scholen; 
2o. het onderhouden van alle gemeentelijke gehouwen ged. '86. 
K n s r h e d c , te 7 uren, in het koffiehuis van Mcr.dclaar: het bouwen 

van vier woningen voor Levi Spits, op een terrein gelegen aan de 
Alstesche straat bij de Kriin. Aanw. te 10 uren. 

Dordrecht , in bet koffiehuis «Nieuw Pas-Buiten": de gedeeltelijke 
verbouwing van een huis, staande aan de Voorstraat bij de Pelser-
brug, no. 371. 

N i j m e g e n , door de commissie voor liet Huldeblijk aan de leden der 
tiiinmissie voor den uitleg der stadi het maken van eene deels ijzeren, 
deels steenen overbrugging van den Voorweg, aldaar. Inl. bij den 
gemoentearchitect. 

D i n s d a g , ft J a n . 
W a r n i e n h u l z e n , te 12 uren, door burg. en weth.: de aan-en 

verbouw van de bestaande open ba re school, aldaar. Inl. bij den architect 
Da Croix, te Alkmaar. 

Put tershaek , te 1'... uren. door L van In iel Mz., in de herberg 
van A. Huurman: het afbreken eener arbeiderswoning aan het Schouten-
eind en het bouwen van een nieuw woonhuis, in 3 perceelen. Aanw. 
te lo'/j uren. 

Tie t je rk (Friesl.), door A. P. Snoek bij A. Visser i hot bouwen van 
een burgerbuis. 

W o e n s d a g , O J a n . 
Assen , 's avonds 7 uren, door den architect G. Stel, in bet logement 

vim Lumbers; liet bouwen van een buis met 2 woningen aan den 
Yeneweg te Assen, met de bijlevering van eenig*? materialen. Inl. bij 
genoemden architect. 

I landerdag, 7 J a n . 
Kesn ia l en . te 3'/2 uren. door burg. en weth.: het verbouwen van 

tie onderwijzerswoning in de kom der gemeente, met bijlevering van de 
benoodigde bouwmaterialen. Inl. bij A. CL Kosters, bouwkundige te 
Kerlikum. Aanw. 4 Jan., te 2 uren. 

Oes te rmeer , door II. Eldering, in liet logement van Meijer, aldaar: 
bet bouwen van een woonhuis en schuur voor K. Kuipers. Int. bij H. 
Eldering, te Suarneer. 

V r i j d a g , H J a n . 
W i l l e m s o o r d , te 11 uren, door de directie der marine: het onder

houden van de dok-, sluis- en andere waterwerken van het maritieme 
etablissement Willemsoord. Inl. bij den hoofdingenieur der marine, te 
Willemsoord. Aanw. O en 7 Jan., te 10 uren. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
finlerhouden en herstellen van het Rij kstolegra alge bouw te Xieuwediep, 
**n den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Maart '89, 
lui. bij den Rijksbouwmeester in bet le district, te 's-IIage. Aanw. 4 

Jan., te 2 uren. Raming ƒ 830. 
Z a t e r d a g , fJ) J a n . 

' ' adxand. te 2 uren, door het bestuur der watorkoering van het 
caliiiniteuse watei-schap Tienhonderd-en-Zwarte: het uitvoeren van wer
ken tot bevestiging van het hoofd no. 8 van genoemd waterschap door 
zinkwerk ett steen bestorting. Aanw. 2 en 5 Jan., tc 2 uren. Biljetten 
'Menden 8 Jan., bij den secretaris-ontvanger van genoemd bestuur. 

M a a n d a g , I I J a n . 
"eurne en L l e s s e l , tc 11 uren. door burg. en weth.: het bouwen 

•Mier nieuwe school en ouderwijzoi-swoning, op het gehucht Neerkant, 
e " het leveren der daarvoor benoodigde meubelen, ieder afzonderlijk. 

(•ranlngen, 'savonds 8 uren, door den architect 0. Xijhuis, bij 
jb'n logementhouder II. Vos K/.., aldaar: het verhouwen van het perceel, 
«kend onder letter B no. 120, gelegen in de Oude Kbbingestraat. Inl. 
lj'J genoemden architect. Aanw. 7 Jan., te 1 uur. 

D i n s d a g , I S J a n . 
N e u i e n . te 3 uren, door het hestuur der vvaterkeering van den 

^diiniiteusen polder Nieuwe-Neuzen, in het Nederlandsch logement bij 
v A. Susün, aldaar: het maken van weiken tot verdediging van den 
oever van den bovengenoemden calamiteiiscn polder, in twee perceelen. 
A i"iw. B Jan., van U—11 uren en 8 .Jan., van 11—I uren. 

U t r e e l u , door de directie der Nederlandsche Rijn spoor weg maat-
•'appij: het leveren van ijzerwerk, en het doen van aanhoorig werk 

tot versterking van den bovenbouw der vaste gedeelten van de brug 
over de Gouwe, bij Gouda. 

W a e n s d a g . 1 3 J a n . 
s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van baggerwerk tot onderhoud van het vaarwater in de 
Koningshaven te Rotterdam, tusschen de kilometer raaien CXLI on CXLÏII, 
bohoorende tot de werken van de rivier de Nieuwe-Maas. Inl. bij den 
hoofdingenieur voor het 2e rivierdissrict Van Dicsen, te 's-llage, den 
ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den opzichter Verzijl, te Feijen-
oord. Aanw. 6 Jan., te 12 uren. 

H a r l l n g e n , te 11 uren, door het dijksbestuur van het waterschap 
Vijf-Deelen-Zeedüken-Buitendijks, in De Nederlanden: het aanleggen 
van eene steengfooiing, over eene lengte van 87.6 M. en het daarnevens 
verzwaren van den zeedijk, terzelfder lengte tusschen Ilarlingen en 
Surig, steen 58 iï 57. Inl. bij den opzichter .1. R. Posthuma, te Almenum. 
Aanw. 4 Jan.. te 2 uren. 

H a r l l n g e n , te 12 uren, ter secretarie van het waterschap Vijf— 
Deelcn-Zeedijken-liuitendijks: het uitbaggeren van 100 M. dijksvaart. 

' s - l l age , tc 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het inrichten van den weg langs het 
verbiudingskunaal tusschen de Heerebrug en bet Voorplein van het 
station-Groniogen tot toegangsweg naar dit station, ten behoeve van 
den spoor weg Groningen—-Delfzijl, Inl. bij den eei-staanwezend-ingenieur 
bij de Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 5 en 6 Jan.. t e l l uren. 
Raming ƒ 20.700. 

J e l l u i n , door L. V. Kingma: het bouwen eener boerenhuizing. Inl. 
bij J. G. Schaafsma, te Boem. Aanw. 11 Jan., tusschen 11—1 uren. 

Dande rdag , 1 4 J a n . 
I loogcveen, te 11 uren. door den ontvanger der registratie en 

domeinen, in het hotel Thomas hij ,1. de Groot: het slechten van het 
ravelijn Gelderland-Holland, het dempen van de daarvoor gelegen open
gebleven grachtdeelen en bet a.inleggen van een weg tot verbinding 

| van den buitensingel met den weg langs het Stieltjeskanaal te Koevorden. 
Aanw. 13 Jan., te 11 aren, 

A p e l d o o r n , te 2 uren, door de koninklijke loeaalspoorweg-maat-
scbappij: het maken van eene pooit of doorgang in den spoorweg over 
den straatweg van Deventer naar Zwolle, te Deventer. Aanw. Don
derdag 7 Jan. te 2 uren. Begrooting J 13100. 

V r i j d a g , l & J a n . 
Hussem , door het gemeentebestuur: de levering van ongeveer 100,000 

vlakke straatklinkers vóór 15 Febr., '86. Opgaaf per M- met monsters 
van 4 stuks, vóór 15 Jan. 

Z a t e r d a g , 17 J a n . 
M e l k w e r u m , door S. Kramer: het afbreken van het nog bestaande 

der afgebrande boerenhuizinge te Koudum en daarterplaatse bonwen 
eener nieuwe stclpbuizin^e. Biljetten inzenden vóór 17 Jan. Inl. bij 
den architect L. Reitsma, te Koudum. Aanw. 14 Jan., te 2 uren. 

M a a n d a g , Is J a n . 
K o l l u m , te 12 uren. door burg. en weth.: het leggen van een kunst

weg door de Wijgeest onder Oudwoude ter lengte van 3700 M. Aanw. 
14 Jan., tc IM/j uren. Samenkomst by W. H. Fennema, bij den Kruisweg. 

W a e n s d a g , 20 J a n . 
' s - l l age , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: het leggen van sporen en wissels, met 
de levering van ballast, en het maken van gebouwenen verdere inrich
tingen op het station Kokhuizen (lijn Zaanstreek—Enkhuizen). Inl bij 
den cerstaanwezend-ingenieur bij de Staatsspoorwegen, te Hoorn. Aanw. 
12 en 13 Jan., te 11 uren. Raming ƒ 228,715. 

M a a n d a g , 25 J a n . 
A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren en 

•tellen van stoomketels, broeikuipen. een reservoir, stoom- en water
leidingen, enz., voor de algemeene slachtplaats in de Stads-Rietlanden. 
Inl. in de Directiekeet op net terrein, dagelijks van 11 tot 12 uren. 

D i n s d a g , 211 J a n . 
Molenschot (N.-B.), tc 2 uren, door het R.-K, parochiaal kerkbe

stuur van de II. Anna, bij A. Bink, aldaar: het bouwen van een kerk 
met toren en bijbehoorendo werken. Inl. bij den architect J. .1. van 
Lange laai- te Prinsonhage. Aanw. 22 Jan., tc 12 uren. 

0 | i l a t e r te bepalen da tum. 
A s s e n , door directeuren der Noordwillemskanaal-inaatschappij: de 

levering van grenen- en vuren houtwaren in '86. lid. bij den opzichter 
Bollée, aan sluis III, onder Vries. 



u E O T U E R I E f i . 
D E O P M E R K E R . 

A F L O U P 
VAM 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Utrech t . 19 Dec.: lo. minste inschrijvers voor 

de verschillende onderhoudswerken aan: 
eenjarig onderhoud sluis Vreeswijk, .1. Krachten, 

Utrecht, ƒ 4421 
u » straatweg Utrecht— 

Vreeswijk, J Barne-
veld. Vreeswijk, » 4700 

n • sluis Nieuwersluis, W. 
v. S. Ii.ii k. Nieuwer
sluis, » 2250 

» » jaagpad Utrecht— 
Woerden, J. Klach
ten, Utrecht. » 188» 

2o de levering van Utreclitschestraatklinkers; 
ngek. 4 bilj., als: 

per mille 
Letter a. Firma Trip X Co.. Utrecht, ƒ 11.15 

n b. G. v. d. Broeke, idem 'n 12.48 
» c II. 0. v. Stuivenberg, idem » 11.10 
» d. dezelfde, » 11.10 

levering Usclstraatklinkcis, A. C. v. Houwe' 

ƒ 230.-

ningen, Gouderak, ƒ 
Waalstraatklinkers, firma 

P. v. Voorthiiizcn. Leerdam. » 
Utreehtsehe klinkers drielin
gen; ingek. 2 Mij., als: 

Letter a en e. C. Me nee, Zwam-
merdam, • 

>i //. dezelfde, » 
Utreehtsehe metselstceiipn, Fir

ma Trip & Co., Utrecht, » 
kalk, tras en portland-cement, 
1'. Lagendijk, idem • 

lekzand. P het, Vreeswijk, » 
heidezand, II. Haiekamp, De bilt, i 
trottoirband, P. .lansen, Luik, •> 
hardsteenen rooaterramen, B. 
Pros, Utrecht, > 

verschillende houtwaren, M. de 
Wit, idem » 

eikenhout, 1'. M.'en J. Jongencel, 
idem t 

verf' aren enz., Th. P. v. d. 
Ilergh & Zn., » 

.31 

12.10 

'.I.2U 
9M 

289.20 

349.50 
1805.— 
1325.-
806.— 

404.40 

1709.05= 

1483.82 

622.90 

levg. olie en petroleum, dezelfden 
» borstelwerk, G. II. de Jong, 

Amsterdam, > 133.89 
i glas, II. Huinck & Co., Utrecht, • 247.73 
9 ijzer, ijzerkramerijen enz., Firma 

Wed. Fokkenberg & Co., idem » 2609.795 

• dakpannen va tegels; A. v. 
Oostveen. idem » 84.15 

» Eng. rioolbuizen, P. Lagendijk, 
idem » 48.12* 

» touw, J. II. v. d. Lely, Maassluis, » 162.— 
» boomen, heesters, bloemstruiken 

en bloemen: 
Letter n. Firma H. Koning en J. 

Smits, .Vaarden, I 312.— 
» h. dezelfden, » 58.— 
» r. ilezelfden. » 41.— 
•> d. .lac. Smits, idem » 449.— 
» e. dezelfde, » 344.— 
» /'. H. v. Straalen, Utrecht, » 113.95 
y. Th. F. v. Deijl, idem » 475.— 

Alles gegund. 
3o. rioleeringen en bestratingen op verschil

lende plaatsen; minste inschr. was J. Krachten, 
te Utrecht, voor ƒ 3785; gegund. 

' s - l lagi - , 21 Dec : ten dienste der Staats
spoorwegen on .lava: de levering van ijzerwerk 
voor onderstellen, enz. van rijtuigen en bagage
wagens met en zonder remw'erk (bestek no. 83): 

pere. 1 perc. 2 massa 
| Maschineiibau Act. 
I gesellseb. Num

bers, Nörnberg, /' 18,000 ƒ 15,300 ƒ 33,300 
Gebr. Figee, Haarlem, 15,812 
Soe. anon. internatio
nale, Braino-le-Comto, 26.500 22,000 

C. Steinhatis & Co., Cabel 
in Wfistfalen, 22,337 17,309 

Soc. anon. Dvle en 
Bacalan, Parijs, 16,548 12,995 

A. Germain, Charleroi, 17,205 13,445 
Soe. anon. de Malines. 

Hachelen, 16,480 
Soc. anon. Le métallur-

giipie, Brussel, 15,940 
Sic. anon. Franco-

Beige, idem 17,768 13,777 
J. .1. lteijnes, Haarlem, 20,020 

48,500 

39,646 

29,400 
30,650 

13.830 29,800 

12,750 28,690 

31,532 

's -Hage, 21 Dee.: lo. de levering van Waal- en Rijnklinkers voor de gemeentewerken: 

Inschrijvers woonplaats. 
vlakke 
Waal-

klinkers 

J. v. .Meel. Nijmegen, 
Wolll' & Co.. Wageningen, 
F. Terwindten Arntz, Nijmegen, 
W. P. de Vries, Kossem. 
£. v. Holst. Ar.ihem. 
P. v. Voorthuizell, Leerdam, 
E. v. Holst, Arnhem, 
Wed. Post, Goricheni, 
Wed. G. .1. v. Kuik, Zalthommel, 
R. v. Wijk. lictoren, 
V. d. Berg &. Co„ Montfoort, 
.1. de Koning, Woerden, 
.1. Brunt, idem 
Wéd. de Kii11f 1. idem 
i. H. Meister, idem 
Koolemans Heiinen, Utrecht, 
Peereboom Ie Roij. Heerwaarden, 
W. Terwindt, Westpannerden, 
Gebr. Koning. Leiderdorp, 
D. J. v. Fninkonhiiizeii, Montfoort, 

f 13.40 

14.33 

13.28 
13.35 

13.20 

16.50 
13.05 
13.20 

Getrokken Waalklinkers 
perceelen groot 250.000 
i l 2 [ 8 | 4 

[f 13. 
13. 
13. 
12. 
13. 
12 
13. 
13. 
13. 
13, 

13.19 

ƒ 13.40 

13.19 

13.29 

13.28 

13.20 

13.19 

ƒ 13.15 

13.24 

13.28 

13.20 

ƒ 13.15 

13.00 

13.28 

13.20 

Rijnklinkers 
300,000 st. 
1 | 2 

ƒ 9.93 
10.31 
9.97 

10.09 
10.50 

9.50 
9.78 

/ 9.93 
10.31 
9.97 

10.34 

11.50 

9.50 

2o. bet heileggen der bestratingen; ingek. 11 
bilj., als: 

per M» 
/ 0.2275 
» 0.22 
» 0.22 
» 0.20»/„ 
a 0.199 
n 0.197 
I 0.195 
» 0.192 
> 0.19 
» 0.19 
» 0.177 

J. de Bruijn, te 's-Hage, 
P. Kraaijevelilt, » idem 
P. J. Mecrts, » idem 
W. Lamkamp, » idem 
G. Keij, » Rotterdam, 
W. H. de Haan, > Elden. 
D. Varkevisser, » Overschie, 
G. J, v. d. Heijden, » Arnhem, 
F. W. Bonte, » Amersfoort, 
H. Jongenbiirger, » Waddhiksvcen 
J. C. de Graal, » 's-Hage, 

Zulddarpe , 22 Dcc.: bet bouwen van eene 
R.-K. kerk met toren, onder beheer van den 
architect P. J. van Genk, te Leur; ingekomen 7 
bilj., als: 
C. Bleijenberg, St.-Jansteen (Zeeland), /' 81,490 
M. D. de Putter, Neuzen, > » 29,460 
J. v. d. Velde, idem » • 28,920 
A. v. d. Meer, Zevenbergen, » 28,910 
J. v. Groenendaal, 's-Hage, » 28,135 
C. Haters, Vlissingcn, » 27,500 
C. Mulders, Raamsdonkveer, • 25,298 
gegund. 

C h a r l a l s , 23 Dee.: het bouwen van 20 wei'k-
manswoningen, onder beheer van den architect 
W. C. Coepijn; ingekomen SO bilj., als: 
H. v. d. Eist, Dordrecht, ƒ 24,425 
Hoppenbrouwer en V. d. Putten, 

Rotterdam, » 24,422.75 
P. Kraaijeveld, Sliedrecht, > 24,160 
A. F. Spruijt, Rotterdam, » 28,560 
P. llleijenburg. idem » 22,880 
K. Visser, Charlois, » 21,390 
.1. A. v. d. Berg, Rotterdam, > 21,030 
A. Looimans, idem » 20,530 
A. P. Lubrman, Katendrecht, i 20,329 
A. H. Visser, Dordrecht, » 20,129 
J. Geluk, Rotterdam, » 19,999 
W. v. Verre, Capelle a/d. IJsel, » 19,988 
II. Langbroek, Hillesluis, » 19,845 
P. Romeijn, Kralingen, » 19,630 
A. Kruithof. Charlois, » 19,610 
J. P. D. Leellang, idem » 19,495 
G. v. Otterloo, Waddiuksveen, » 19,443 
W. v. Ingen, Bodegraven, » 19,249 
W. v. Renswoudc, Charlois, » 19,226 
H. v. d. Houwen, Heenvliet, » 18,997 
P. v. Buren, Charlois, * 18,995 
C. Komrijn en P. Langeveld, 

te Haarlem, f 18,990 
G. Beiikelman, Zwartewaal, *• 18,696 
J. Dura, • 18,639 
J. v. d. Houwen, Uselmonde, » 18,500 
II. Weeda, Oudbeierland, » 18,495 
W. J. v. Dort, Kralingen, » 17.675 
A. v. d. Bngcrt, Rotterdam, » 17,500 
Jan Beaufort, Hillesluis, » 16,666 
A. dc Jong, Ouderkerk a/d. IJsel, » 16,490 
gegund. 

Haarlem, 24 Dee.: het driejarig onderhond 
van den grintweg van de brug aan het einde 
van dc Breelaan, nabij den Huigendijk, naar 
[Jrscin, uitmakende een gedeelte van den grooten 
weg der 2e klasse van Alkmaar naar Hoorn, 
ged. '86—'88; ingekomen 6 bilj., als: 

per jaar 
J. Bakker, te Avenhorn, ƒ 2205.66' 
P. Klap, » Zijpe, » 2277 
J. Schuurman, i Oterleek, » 2235 
P. Metselaar, » Alkmaar, » 2196 
J. Oldenburg, » Bergen, » 216S 
J. Hille, » Ursem, » 2086 

Groningen. 24 Dec.: lo. het leveren en 
[instellen van 10 overkappingen en van de over
kapping en overbrugging van de ierkuip opliet 
terrein voor de nieuwe verzamelplaats van feca-

ingek. 11 bilj.; minste inschr. was G. 
Hooiveld, tc Groningen, voor ƒ 28,387. 

So. het onderhoud der gemeentewegen en 
voetpaden ged. '86; ingek. 8 bilj.; minste inschr. 
was Tb. Croon, te Groningen, voor f 4787. 

Haarlem, 24 Dec.: lo. liet onderhoud van 
de werken van het Krabbersgat, behoorciide tut 
de havenwerken in Noordholland; ingekomen 4 
bilj., als: 
A. v. d. Tak, te Goedereede. ƒ 5048 
J. R. Boom, » Staveren, » 4097 
T. C. Mantel, » Kakhuizen, » 4760 
.1. Mantel Sz., » idem » 41193 
Raming » 5300 

2o. de levering van steenkolen ten behoeve 
van den stooinwatermolcn te Schellinkwoude. be
hoorciide tot de werken aan het Noordzeekanaal: 
minste inschr. waren B. Hagedoorn & Zn., te 
Amsterdam, voor /' 6.67 per 1000 KG. 

3o. het maken van een stel houten biniien-
vloeddeuren enz., behoorende tot de werken van 
het Noordzeekanaal; ingek. 9 bilj., als 
T. Schram, 
F. II. Joseph. 
C. 't Hoen, 
B. Vermolen, 
L. Kok, 
K. Kroon. 
G. D. v. Doom, 
II. Dinkla, 
L. Pott, 
Raming 

te Blarikum, 
Hilversum, 
Nieuwendam, 
Wccsp, 
111muilen. 
Buiksloot, 
Amsterdam, 
Buiksloot, 

idem 

f 6964 
» 5944 
» 5900 
• sim 
» 5474 
» 53.Ï0 
» 5300 
» 4900 

4980 
6300 

Helder, 24 Dec.: het onderhoud der gebou
wen, bruggen enz., ged. '86; ingekomen 1" 
bilj., als: 

te Helder, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 6675 
i 6350 
.. 6200 
» B i l l 
» 610(1 

60(15 
» 6050 
» 6031 
n 5800 
» 571H 
» 6700 
» 5i:40 
» 5GG0 
» .-508 
.1 5594 
I, 5515 

P. Steijaart, 
II. Bakker, 
G. Moorman, 
J. Duinker, 

Peeters, 
S. Krijnen. 
A. Graatt', 
C. Schenk, 
De Waard en Wijkcr, » 
P. Vcrheij, 
W. de Jong, 
A. Bels, 
J. F. Philips. 
Gebr. Klein, 
J. Kerft 
A. KorlV, 

K o r n j i i i i i . 25 Dcc: liet bouwen van ce ie 
stelphuizing te Ooster—Nijkcrk, onder behe* 
van den architect F. Brouwer; ingek. 19 bilj 1 
minste inschr. was Joh. v. Dijk, te Blija, voir 
J 8954; gegund. 

I J se lmonde , 28 Dec.: lo. liet onderhoud der 

Srintwegen over de jaren '86, '87 en'88; ingek. 
bilj., als: 

P. Sliedrecht, te Uselmonde, 
G. den Brecjen, 11 Hardinksveid, 
R. Reedijk, » Westmaas, 
Tb. v. Loo, 11 idem 
W. Vcrheij, » Werkendam, 
G. Karsseboom. » Uselmonde, 

2o. het onderhoud van alle gemeentegebouwcu 
enz. in liet jaar '86; ingekomen 5 bib,., »l s : „, . , 

te Uselmonde, / l j g 
» idem • 12°» 
» idem » I J* 
» idem » HJ5 
, idem • WW 

D e u t l c h e m , 28 Dcc: het bouwen van ceiu 
boek- cn steendrukkerij met bovenwoning, W ' 
rekening van C, Misset; ingek. 4 bib'., als: 

ƒ 7-'00 
J flfiOO 

5705 
5781 
5885 
5340 

J. Kooij. 
J. Uitei linde, 
J. v. d. Houwen, 
H. I.. Hortcnsius, 
G. Karsseboom, 

J. II. Wassink, 
H, H. Berendsen, 
T. Siebclink, 
H. J. Masselink, 
gegund. 

K l j s s r n , 28 

tc Ambt-Deutichem, ƒ 10,325 
i i Keppel, 11 8,873 
11 Deuticbem, » 8,344 
» idem » 7,779 

Dec.: bet bouwen van een 
huis^vooi- H. II. Kortebos aldaar, onder beheer 
van den architect J. O. Meijer, te Goor; ingek. 
8 bilj., als: 
A. Schreuder, 
K. M . Spoor, 
Esbuis, 
O. .1. Biljardt, 
A. Jebbink, 
O. ten Zijthofl', 
A . Jaliuk. 
G. Kappert, 
gegund. 

A r n h e m . 28 Dec.: het bouwen van een luns 
aan den Boulevard; ingekomen 6 bilj., als 

te Alincloo, ƒ 8Ü92 
ti idem » 8ÜÖ0 
» idem » 8509 
» Lochem, » 7989 
i) Goor, » 7'JOO 
» idein » 7830 
» idem » 7fi00 
» Rijssen. » 7500 

W. Salomons, tc Oosterbeek, 
F. v. Leeuwen, » Arnhem, 
H. Gerritsen, » Eist, 
J. Mulder, » Arnhem, 
W. Bcijer, » idem 
Hoppof cn Welling, » idem 

Haage tand , 28 Dcc.: het afbreken eener 
behuizing aan de Knijpslaan, gem. Slochteren, 
en den wederopbouw daarvan op een open 
terrein tc lloogezand, zuidzijde Winschoterdiep, 
voor Dr. B. W. Siemens; ingek. 8 bilj., ah: 
J. E. Wolricb, lloogezand, 
J. en R. Dicters, Foxham, 
J. Roelfsema, Helium, 
M. Bulder, Hoogczand, 

/ 7887 
7680 
7490 
7360 
6065 

f 6799 

ƒ 7350 
.1 6680 
11 5855 
. 5325 

E. Schreuder, Sappemeer, ƒ 4900 
T. Holthuis, Groningen, • 4809 
M. Tijms, Achterdiep, gem. Sappemeer, 11 4797 
E. v.d. LaanJr.,Scharmergem. Slochteren,» 4446 
gegund. 

Assen , 28 Dee.: het bouwen van een woon
huis aan de Houtstraat, onder beheer van den 
architect G. Stel; ingek. 9 bilj., 

D. Neisingb, 
J. P. Broekema, 
A. de Vries, 
Sinallenbrock cn Jalving, 
H. de Vries, 
He. Winters, 
D. B. Wiering, 
B. Broekema, 
J. cn E. Lamberts, 
gegund. 

A r n h e m , 28 Dec: lo. het leveren en stellen 
van eene ijzeren afrastering aan de Weststraat; 
ingek. 12 bilj., als: 

te Deventer, 
I Arnhem, 
» idem 1» 964 
II idem 11 897.50 
» idem » 88S 
» idem » 770 
» Hilversum, » 763.94 
» Arnhem, » 759 
11 ' idem 11 755.55 
11 idem » 744 
» idem » 694 
11 idem 11 609 

D. .1. Bokslag. 
G. .lolink, 
E. G. Traanbocr, 
F. Spangier, 
Gebr Van Daalen 
II. H. Gielingh, 
F. .1. Bijhard, 
J. P. Welsing, 
P. H. Meijer, 
L. F. Frenck, 
B. Bolder, 
Th. Meijer, 
gegund. 

3 biljetten van onwaarde. 

ƒ 1970 
» 1940 
11 1859 
,1 1831 
11 1786 
11 1730 
» 1710 
v 1624 
11 1599 

ƒ 1011 
11 985 

2o. het driejarig onderhoud der schoolgebouwen enz., in vier perceelen: 

Inschrijvers. 

J. T. Verhoeven, 
J. de Ruijter, 
A. Jas, 
G. J. Lucasson, 
1.. K. Hasselbacb, 
Gebr. Van Daalen, 
L. F. Frenck, 
J. T. Kaalberg, 
P. de Leeuw, 
H. v. d. Sand, 
B. Bolder, 
.1 Cohen Gzn., 
J. W. Janssen, 

Gegund aan de minste inschrijvers. 

perc. 1 I perc. 2 

ƒ 5700 
5413 
5185 
4999 
4949 
4700 
4li35 
4627 
4300 
4285 
3870 

ƒ 7040 
6340 
6172 
5990 
5767 
5680 
5585 
5570 
6100 
4966 

5146 

perc 3 

j 747 
840 

1038 
896 
907 
843 
796 

790 
731 

780 

perc.4 

'5480 
4166 
5693 
6895 
4087 
6600 
6175 
4865 
4700 
4998 

5322 
5115 

80. het onderhoud van eenige gemeentewei-
ken ged. '86; ingekomen 10 bifj., al: 
L, B. Hasselbacb, 
J. W. Janssen, 
Gebr. Van Daalen 
H. v. d. Sand, 
W. A. R. Kok, 
J. de Ruijter, 
Tb. Eibers, 
W. H. de Haan, 
B. Bolder, 

Arnhem, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

J. J. Denier v. d. Gon, 
Van Zocst & Zonen, 
W. dc Haan, 
G. J. Besseling, 
G. II. A. Eibers, 
M. P. Vale, 
gegund. 

's-Hage, 28 Dec: de levering van keien ten behoeve der gemeente": 

ƒ 7345 
11 6430 
11 5850 
i) 53P0 
11 5300 
11 5100 
» 5031 
» 4761 
I 4590 

M. P. Vale, te Arnhem, ƒ 4559 
gegund. 

4o. het onderhoud der plantsoenen en beplan
tingen der gemeente ged. '86; ingekomen 7 
bilj., als 

te Hees, 
i l Arnhem, 
» idem 
» idem 
11 idem 
» idem 

ƒ 8570 
11 8415 
I 8403 
» 8333 
.1 7517 
» 7489 

Inschrijvers en woonplaats. 
Porphierkcien 

280,000 I 10,000 
10 bij 12 cM. I 10 bij 18 

René Dumont, Brainc le Comte 
F. Botton, Mook, 
P. Langendijk, Utrecht, 
E. Jansen en E. Burlion, Luik, 
L. Goflin & Co., idem 
II. E. Troupin, Best, 
R. H. Trip, Rotterdam, 
A. Dapsens, Yvoir, 
H. J. Bosman, Rotterdam, 
Klois en Van Limburg, idem 
J. B. Petit, Breda, 
F. J. Smits, Dordrecht, 

270,000 
12 bij 14 

ƒ 29.82 

50.30 f 75.45 

Oiirtlie-keien 
20,000 

12 bij 21 

/ 48.96 
y 45.82 

45.36 
44.— 
45.99 
45.72= 

45.93 
45.94 

50.30 
45.98 

Ben-Aliilikeien 
180,000 10,000 

12 bij 14 12 bij 21 

/ 69.— 
71.56 
70.-
69,— 
79.75 

68.695 
72.-

70.50 
69.96 

ƒ 68.97 
69.79 
56.— 
58.17 

62.16 
O C H 5 

L a r a k e i e i i 
20,000 

10 bij 16 

ƒ89.— 
r 95.— 

100.-
87.4'J 

103.— 
93.39 

f 58.48 

59.65 

52.97 

ƒ 60,140 
'» 56,500 
11 53,000 
11 49,200 
» 48,300 
» 48,000 
•• 47.888 
» 47,760 
» 46.653 
11 44,791 
11 44.475 
,1 45,000 

het verrichten van 

tc Utrecht, 
» Hardinksveid. 
11 Oosterbeck, 
1 Gicsendam, 

Hcukcluin, 
Aineide, 

< Rotterdam, 
idem 

Goriehem, 
Ahneloo, 
Zaltboinmel, 

ƒ 6277 
.1 5290 
11 5289 
11 5250 
11 5250 
.1 5150 
11 4960 

onderhoud van 

P. Leendors, 
A. v. d. Mcijden, 
R. Janse Versteeg, 
N. Hoogendoorn Cz., 
A. de Groot Cz., 
T. Swets Tz., 
A. Kos Koolhaalder, 
J. Schoenmeijer, 
M. A. Treffers, 
C. Eckhardt. 
J. v. Vuuren, 
Riming 

H i l v e r s u m , 29 Dec. 
eenige herstellingen cn vernieuwingen aan-, 
benevens het onderhouden ged. '83 van de 
gemeentegebouwen, scholen en onderwijzerswo-
11111.'.'ii met aanhooron, schoolmeiibelcn enz.; 
ingekomen 8 liilj., als: 

.1. Ilijlard, 
W. Meijer, 
W. Swaan, 
II. C. Klokke, 
G. Gijzel, 
G. Soppen, 
J. N. Swaan Jr.. 
K. Mouw, 
gegund. 

Assen. 29 Dec: het vierjarij 
bet Ueppelerdiep in Drente; ingek. 6 bilj., als: 
II. v. Dijk. Delfzijl en .1. W. de Vries, Smilde 

(voor 4 iaren), ƒ 8980 
K. Bruintjes, Meppol, » 2071 
J. Otten, idem » 1914 
K. Otten, idem » 1688 
F. Abeison, Steenwijk, » 1863 
li . Hume Jr., Assen, » 1862 
Raming » 2196 

allen por jaar 
l l l l l r g a m , 29 Dcc: het afbreken en weder-

opbouwen van twee woonhuizen achter de Hofjes, 
onder beheer van den nar, timmerman C. Q. 
Remmermraal: ingekomen 9 bilj., als: 
W. Cnppeé. Houtrijk-en-Polauen. I 4987 
Joh. li. I.assehllit, Haarlem, » 4887 
W. Boot, Woubrngge, » 4790 
W. A. v. Zante, Haarlem, » 4198 
,1. Krieger, idem » 4160 
Joh. Kempenaar. Haarlemmermeer, » 4100 
W. v. d. Kraft, Haarlem, » 3900 
Gebr. Kroon, idem » 3844 
P. v. d. Wetering, idem » 3600 
gegund. 
Raming ƒ 3560 

« r a n l n g e n , 29 Dec: lo. het verzwaren van 
een gedeelte zeedijk, lang 020 M., en gedeelte
lijk herleggen der daarop aanwezige steen-
glooüug, nabij Termunterzijl; ingekomen 17 
bilj., als: 

te Bediim, 
11 Stavoren, 
11 idem 
1) Bciliun, 
i> Delfzijl, 
» Midwolde, 
11 Stedum, 
» Zoutkamp, 
ii Terinunterzijl, 
11 Bedum 
» Groningen, 
• Ulrimi, 
» Groningen, 
» Stavoren, 
» idem 
» Delfzijl, 

2o. het leveren, leggen en herleggen van trot
toirbanden, alles per strekkende meter: 

leveren, leggen, herleggen 
F.J.Smits, Dordrecht,/' 1.98 
L. Gofuii&Co. Luik, 1.858 
P. Langendijk, Utrecht, 1.869 
A. Schotel, Itordrecht, 1.89 
A. Farel, Luik, 1.806 
Verhoron, Jadot & Co., 

Haij, 1.80 
en 1.93 

A. Dapsens. Yvoir, 1.86 
J. P. Petit, Breda, 1.799 
H. J. Bosman, Rotterdam, 1.86 
II. Jongenburger, Wad-

dinksveen, ƒ 0.51 f 0.32 
L. Philips & Co., 's-Hage, 0.69 0.36 
P. Janssen, Luik, 1.78 
J. H. Barette, Eindhoven, 1.745 
P. A. Bakker, Rotterdam, 1.98 
G. G. Reuvers Jr., 's-Hage, 0.75 0.86 

M a a r d e n , 29 Dee.: het verrichten van ver
beteringen van ondergeschikt belang aan het 
fort Uitermeer, onder beheer der Genie te 
Naardcn. Raming f 31,200; minste inschr, was 
A. Keers, te Hilversum, voor ƒ 28,990 

l;orl< hem, 29 Dec: het verrichten van ver
beteringen van ondergeschikt belang aan het 
werk op den spooru'eg bij den Diefdijk en het 
fort aan de Nieuwesteeg; ingek. 11 bilj., als: 

A. .1. Bcnninga, 
R II. de Bour, 
II. L. Cusvellcr, 
T. Bos, 
II. K. V. lilllliell. 
D. Kramer, 
.1. Pott. 
II. de Wind, 
F. Schutter, 
i. Veldkamp, 
II. de Herder, 
J. v. d. Berg, 
J. N. Kruiziuga, 
P. M . l.ootsma, 
C. P. Bakker, 
G. C. M. Rottinghuis, 
II. v. Dijk, Delfzijl en 

.1. W. de Vries, 
Raming 

2o. bet verzwaren 

ƒ 16 825 
,1 16.725 
i, 16.644 
11 16 290 
11 16,160 
» 10.100 
» 16,036 
, 15,965 

I5,«!I5 
15,820 
15,537 
15,499 
15.455 
14,900 
14,735 
14,630 

Smilde, » 13,627 
» 17,134 

en verhoogen van twee 
panden Donichidijk ten N.-W. Oterdum, behoo
rende tot de zeewering ten Z.-O. Delfzijl, samen 
ter lengte van 690 M.; ingekomen 19 bilj, als: 
F. Schutler, te Tonnuntorzijl, ƒ 20.900 
G. C. M. Rottinghuis, » Delfzijl, 11 19,573 
T. Bos. » Bedum. » 19,298 
H. K. v. Buiiren, 11 Delfzijl, » 19,140 
A. J. Bcnninga, 11 Bedum, » 19,125 
D. Kramer, • Midwolde, » 18.800 
H. L. Cusveller, » Stavoren, » 18,684 
II. de Wind, 11 Zoutkamp, 11 18,679 
J. Pott, » Stedum, » 18,579 
R. Patbuis, 11 Garuwerd, » 18,500 
J. v. d. Berg, 11 Uhiim, » 18,481 
R. II. de Boer, 11 Stavoren, » 18,360 
P. M. l.ootsma, 11 idem » 18.000 
W. Bos, » Groningen, » 17,560 
J. Veldkamp, » Bedum, » 17,480 
H. de Herder, » Groningen, . 17,437 
C. P. Bakker, 11 Stavoren, » 17,357 
J. N. Kruiziuga. » Groningen, » 17,234 
H. v. Dijk, Delfzijl en 

J W. de Vries, » Smilde, » 16,783 
Raming » 19,600 



D E O P M E R K K h . 

H l . d r l a u r f . 29 Dcc.: lo. het onderhoud van 
loodgieters- en Icidekkcrswerkcn ged. '86,—'88 
aan de gemeontegebouwen; ingek, 8 bilj.. als: 

C. J. Kooman, f 1530 
G. v. Ncderveen, • 600 
B. .1. v. d. Poll, » 500 

2o. de levering van de ged. '86 voor de ge-
meentefabrikage benoodigde bouwstoflen: 

a. plaatzand; ingek. 2 bilj., als: 
P. J. v. Onwerfcerk, ii ƒ 0.89 per M ' 
•I. F. de Rooij, » » 0.85 » » 

b. houtwaren; ingek. 2 bilj. als: 
Firma I. de Hroekert & Co., 

gemiddelde prijs f 42.8125 
Firma den Bouwmeester, Horsius 

en v. d. Levé, gemiddelde prijs » 41.25 
c. verfwaren; ingekomen 3 bilj., als-

Wed. Timmermans, gem. prijs, 
II. A. Brakman. idem 
W. Stoif, idem 

/' 0.5673 
» 0.28 

0.503 i . i . in 
d. inctselinaterialcn; ingek. 2 bilj., als: 

W. v. Olie ft Zonen. 
Liiiksche kalk ƒ 0.47 per HL. 
tras I 1.35 % * 
portland-cement, a 5.— » 100 Kti. 

Gebr. Boudewijnse, Luiksehe kalk, ƒ 0.48 p. HL. 
tras, » 1.87 » •• 

portland-cement • 5.10 » I 
Eekfti , 29 December: liet bouwen van een 

schoolgebouw met onderwij/erswoiiing en bet 
maken vin ameublement, under beheer van den 
architect II. Lubi 
bilj.. als: 
A. Smccnge, 
R. Langjouw. 
K. L. Ilinscma. 
R. v. Dekten, 
K. ter Borg, 
B. de Vries. 
II. Timmerman, 
II. de Vries, 
II. K. Wiegiiiink, 
II. Maatlien, 
G. K111}i. 
J. Pranger, 
H. Zondag, 
II. Steenstra 
A. Sikkens, 

'n-B.arh, 29 Dn 

te Vries; ingekomen l i 

te Tijuaarlo, 
» Kekst, 
•> -Pekcla, 
» Kiel-Windeweer 
» Zuidlaren, 
» idem 
i idem 
• idem 
» idem 
» idem 
» idem 
I Stadskanaal, 
o Zuidlaren, 
•> idem 
)) Noord laren, 

liet maken 

ƒ 7ISO 
» (1904 
.» 61J00 
» 6898 
» «775 
• «759 
» 6749 
» «74.3 
• «7311 
» «550 
• 6540 
» 6487 
» 6420 
» 6348 
» 6285 

perc. 2; ingek. 7 bilj., als: 
II. Broekstra, te Leeuwarden, 
Joh. Schumacher en 
I J | | h tv"?!1' i d p m 

J. II. Willers, idem 
A. v. d. Werft; i j e m 

g; 'ellema, idem 
t. W. Fmke, i d e m 

gegund. 

, p . ' ' . n ' " S c k - 7 b i l J - a l s : 
J. II. Willen, te Leeuwarden 
l i . Hrooksma, i j c m 

Joh. Schumacher en 
Joh. Fast, idem 

W ' , v ' . . d ' V t « t e , idem 
V' ''''";',' «iem 
A. v. d. Werft, jd,.„, 
C. W. Fmke, idem 
gegund 

perc 4: ingek. 7 bilj., als: 
II. Iliwksma, te Leeuwarden 

B I J V O E G S E L 

/ 670 

» 593 
» 593 
» 486 
» 425 
» 393 
» 348 

idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

te Leeuwarden, 
idem 
idem 
idem 

van een rijs-
van de met beslag, ter beveiliging tegen afsla, 

zoden gedekte buitenbeionpen van de Diezedij-
ken, tusschen de kilomctci raaien 32 en 41. te 
Engelen; minste inschr. was C. de Groot, te 
Sliedrecht, voor ƒ 1200. 

L e e u w a r d e n , 30 Dec.: to. het onderhoud en 
de berstelliiigen| aan schoolgebouwen: ingek. 5 
bilj.. als: 

te Leeuwarden. /' 3810 
idem « 3086 
klem » 2900 
idem i 2880 
idem l 2580 

G. J 
J. II. Willers, 
Joh. Schumacher en 

Juli. Fast. 
A. v. d. Weill, 
W. v. d Vegte, 
a W. Finke, 
gegund. 

perc. 5; ingek. 7 bilj., al 
G. Jellema, 
II. Hrocksma, 
J. II. Willers. 
W. v. d. Vegte, 
Joh. Schumacher en 

Job. Fast, 
A. v. d. Wei If, 
C. W. Finke. 
gl guild. 

perc. 6: ingek. 7 bilj., al 
G. Jellema, 
J. l i . Willers. 
A. v. d. Weill, 
II. lirnckina, 
W. ». d. Vegte, 
Joh. Schumacher en 

Joh, Fust 
C. W. Finke, 
gegund. 

3o. het driejarig onderhoud dei-

klem 
idem 
idem 

te Leeuwarden 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

f 293 
> 240 

. 235 
i 229 
i 225 
i 220 

198 

f 690 
i 625 
i 598 

i 545 
i 472 
i 417 
i 295 

/ 575 
» 488 
» 460 
» 440 

. 378 
i SM 
i 320 

g e t ' 3 h b u j ° n a l s r h 0 U d 0 p e n b a l e P»™!*»; »« 
I AL 1 ^ 8 8 *"' «e Leeuwarden, ƒ687 
J. Arends, l d e m , B 6 C , 
t. Simmer, i d e m m 

gegund. * w 

l«lrJ!2£85 . v a , i l 0 ! ? 0 0 F r i e s c h e bakklinkers lste soort; ingek. 7 bilj., als: 
|ier mille 

/ 10.10 
» 9.6" 

9.25 
9.00 
8.89 
8.69 
8.40 

Van Duisen en Jellema, Leeuwarden 
J. v. Hulst, Harlingen, 
C. G. Felinga, Leeuwarden, 
Stinstra en Cnol, Harlingen, 
II. Cannegieter Salverda, Kraneker, 
R. I. de Ituiter, Harlingen, 
Fabel- en Zoon, idem 
gegund. 

5o. levering van 70,000 Friesche gele machi
nale bakklinkers, ingek. 1 bilj., als: 

per mille 
.1. v. Hulst, Harlingen, ƒ 11.50 
gegund. 

6o. levering van woudzand; ingek.4 bilj., als: 
per stère 

M. Rouweiila, te Leeuwarden, f 069 
F. Meijer. idem » 0.67 
S. Landstra, idem » 0.64 
.1. Jasper, idem » 0.59* 
gegund. 

I r n l i r n i . 30 Dee.: lo. bet bouwen van eene 
desiiifeetie-inricbting aan de Kadestraat; ingek. 
6 bilj., als: 

J. N. Jansen, ƒ 2182 
W. J. T. Werreluiann, » 1380 
I!. Holder, » 1290 
.1. W. Janssen, » 1225 
L. B. Hasselbaeli, » 1137 
Gebr. Van Haaien, > 1031 

in beraad gebonden. 
2o. bet bouwen van eene bewaarschool aan 

le Nijbnllstraat; ingek. 8 bilj., als 

f 385 
i 360 
i 255 
i 248 

243 

190 
178 

J. X. Jansen, 
W. Okkes, 
J. v. Buik en VV. 

Wissing, 
, 0. I.ielting, 
Gebr. Van Daalen 

11. v. d. Tas, 
J. de Ruijter, 
L. H. Hasselbaeli, 
gegund. 

te Arnhem, 
« Zevenaar, 

» Arnhem, 
» idem 
» idem 
»« idem 
» idem 
» idem 

ƒ 29,090.16 
» 28,888 

o 28,400 
» 27,439 
» 26,771 
» 25,800 
» 24,242 
» 23,603 

;eiiieentegebiMiwen enz., in vier perceelen: 

Inschrijvers perc. 1 perc.2 perc. 3 

I). Suwijn. 
J. W. Fransen, 
II. Arends 
A. ,1. de Boer, 
fl. lieekiiwn, 
gegund. 

2o. het onderhoud en de hersti 
iiieentegebniiwen in 3 perceelen, 
6 bib., al 

Hingen aan ge* 
perc, 1 ingek, 

/' 476 
*» 429 
» 378 
a 368 
» 360 
» 318 

I). Suwijn. 
II. v. d. Heide 
J. W. Fransen 
A. J. de Hoer, 
II. Arends, 
M. Ferwerdn, 

gund. 
ft.pei-c. 2; ingek. 6 bilj., als: 
il Suwijn. 
A. Arends, 

J. de Heer, 
II. V. d. Heide, 
J. W. Fransen, 
M. Ferwerda, 
gegund. 

perc. 3; ingek. 
D. Suwijn, 
A. J. de Boer, 
.1. W. Fransen, 
H. v. d. Heide, 
II. Arends, 
M. Ferwerda, 
gegund. 

lo, liet schoonhouden en witten van gemeente-
gel wen in zes perceelen: perc. 1, ingek. 7 
bilj., als: 
A. v. d. Werft*. te Leeuwarden, 

Leeuwarden, 
idem 
id 
idem 
idem 
idem 

Leeuwarden, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

bilj., als: 
te Leeuwarden, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

J. T. Verhoeven, 
A. Jas, 
Gebr. Van Daalen, 
W. J. T. Werrelmanii. 
J. Cohen Gzn., 
P. de Leeuw, 
G. J. Lueassen, 
J. T. Kaalberg, 
li . Bolder, 
.1. W. lanssen, 
L. B. Hasselbaeli, 

Gegund aan de minste insili rij vers. 

ƒ 1500 
1490 
14C0 
1460 
1409 
1325 
1215 
1179 
1170 

perc. 4 

/ 6264 
4398 
5886 
6390 
4084 
4675 
5315 
4280 
3990 

/ 3285 
2957 
3656 

2772 
2700 
3260 

2256 
2247 

ƒ 1698 
1695 
1482 

1233 
1475 
1185 

ƒ I75G 
» 1518 
• 1460 
» 1336 
» 1275 
» 12(14 

1980 
1900 
1865 
1859 
1860 
1R«6 

J. H. Willen, 
W. r. d. Vegte, 
<!. W. Finke, 
Joh. Schumacher en 

Joh. Fast, 
H. Broekstra, 
G. Jellema, 
gegund. 

idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

J 215 
210 

i 207 
i 198 

. 180 
i 180 

176 

•-Hage, 30 Dec: lo. het onderhoud en her
stel van de landsgebouwen, te's-Hage, ged.'86; 
ingek. 14 bilj., als: 
W. I'. Teeuwisse, te 's-llage, / 37,100 
J. de Haas, » idem » 36.800 
H. Nieuwenhuijzen, » Lisse, » 36,675 
J. J. Ravelli, » 's-llage, > 85.870 
A. C. Paardekooper, » idem » 35,100 
J. L. Werder Jr., » idem » 34,990 
W. F. Pil. v. d. Grijp, » idem » 84,900 
P. C'. Kwist, . idem » 33,989 
Gebr. M. en J. A. Houtman. • idem « 33,974 
0. Ekhardt, » Almeloo, i 83,898 
II. v. Bergen Henegouwen, » 's-llage, » 38,887 
W. Franken, » idem » 32.890 
L. Tromp, « idem » 32,8(10 
C. W. en A. B. de Vos, » idem » 32,689 
Raming » 36,000 

2o. liet stellen van brandkranen op de bin
nenplaatsen en open terreinen van eenige lands
gebouwen, te 's-IIage, en liet aanbrengen van 
waterleidingen voor die brandkranen; ingek. 5 
bilj, als: 
A. X. de Blauw & Co., te 's-llage, f 2945 
II. v. Bergen Henegouwen, o idem » 2476 
G. Wilson, » idem » 2333 
.1. Claus, u idem » 2325 
F. Colson, » idem » 2300 
Raming » 2428 

Haarlem, 81 Dec: door 's Rijks-waterstaat: 
a. het begrinden van den noorder- en zuider-

kaïiaaldiik enz. ingekomen II bib, 
.1. Oldenburg, Bergen, J ' 
W. Goedkoop Dz„ Amsterdam 
C. v. Soest, Beverwijk, 
II. de Jong Pz., Ammerstol, 
A. Sonneveld. Haarlem, 

f 4400 
» 4200 
• 4180 
» 3984 
» 3974 
I 3919 
» 3900 
» 3844 
» 3682 
» 3680 

3400 

Staveren, idem 
L. Kok, IJinuideii, 
IL Hemmerse, Assendelft 
A. Prins Thz., Sliedrecht, 
R. Selireuder. Kolhorn, 
C. J. Kalis Jz., Umuiden, » *»0» 

i. het uitvoeren van aarde- en straatwerken 
te Umuiden; ingek. 6 bilj., als: 
J. Oldenburg, Bergen, / 2000 
G. v. Soest, Beverwijk, » 1900 
L. Kok, Umuiden, » 1700 
W. Goedkoop Dz., Amsterdam, » 1470 
C. J. Kalis Jz., » 1462 

c. het leveren en verwerken van stortstceii 
enz.; ingek. 9 bilj., als: 
C. Ooms Jr., Ammerstol, 
A. Prins, Sliedrecht, 
C. N. Mommer, Amsterdam, 
J. Oldenburg, Itergen, 
Emn H. Trip, Rijnpruisen, 
,1. Visser. Bloemendaal, 
W. Goedkoop Dz., Amsterdam 
L. Kok, Umuiden, 
C. J. Kalis Jz., idem 

/' 2484 
•> 2383 
> 2310 
» 2200 
» 2187.50 
» 2140 
» 2110 
•I 2100 
I 1990 

V A N 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 16 J A N U A R I 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , \% J a n . 

B e e t t t e r i w a a g , te 11 uren, door hurtf. en weth. van Opsterland: 
lo. het verrichten van onderhoudswerken aan de dorps-en gemtente-

eigendommen, van 20 Jan. 31 Dec. '86, in 24 perceelen timmerwerk 
en 24 perceelen verfwerk; 

2o. net verrichten van onderhoudswerken aan de scholen en onder-
wijzerswoningen van 20 Jan.—31 Dec. '86, in 7 perceelen timmerwerk 
•n 7 perceelen verfwerk; 

3o. de levering van steen on grint fcod. '8fi. in 2 perceelen. 
lui. hij den gemeenteopzichter J. Hrouwer Lz„ te Heetsterzwaag. 
K a l i u m , te 12 uren. door huig. en weth.: het leggen van een kunst

weg door de Wijgeest onder Oudwoude ter lengte van 3700 M. Aanw. 
14 Jan., te "ren. Samfiikomst bij W. H. Kenncma, bü den Kruisweg. 

N U m e g e n , te 2 uren, door quaestoren der wed uwen beurs in een der 
lokalen van den heer Kaazeu, in de Molenstraat: het houwen van eene 
landbouwerswoning en het sloopen van het oude woonhuis, te I.unen, 
gem. Wichen. 

A M r n , 's avonds 7 uren, door L Nathans: het bouwen van een 
hurgerwoonhuis aan den gedempten Singel aldaar. Inl. bij den archi
tect J. van Houten. Aanw. gehouden. 

D l a a o a f , tW J a n . 
M a a i l a n d , te 12 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur van de 

H. Maria Magdalena, in het logement de I'iinas: het bouwen van eene 
kerk met toren, enz. Inl. bij den architect Ë. " Margry, te Rotterdam, 

weth.' in het gemeentehuis te 
Aanw. gehouden. 

R e d e n , te 1 uur. door burg. 
Hedei-steeg: 

lo. het beklinkeren van den wrg lungs de R.-K. school; van een 
voetpad aan de zuidzijde van den Rijksweg en van een goot langs de 
Larensteinsche en Ommershofsche laan. te Velp, in 3 perceelen en 
in massa; 

2d. het maken van een verhoogde los- en laadplaats met bazaltkaai-
inuiir op geheide fundeering aan den linker Mseioever hij het veer, te 
Dieren. 

Inl. bij den gemeenteopzichter te Dieren. Bilj. inzenden 18 Jan. 
vóór l uur. Aanw. 18 Jan., van perceel I te 10'/, uren en van perceel 
2 te 2 uren. 

F r a n e h r r . door het R.-K. armbestuur: het afbreken van een huis 
met schuurtje en het bouwen van eene stelphuizing voor 20 hoorn
beesten op Ai kens, onder Franeker. Aanw. gehouden. Bilj. inzenden 
bi) Vonk, president der armvoogdij. 

W t r n t d a g , 20 J a n . 
A l f e n a II., te 11 uren, door het bestuur der Marthastichting. in het 

logement St. Joris: de bouw van een nieuw gesticht met directeurs
woning. Inl. bij den architect J. Hengeveld Jr., aldaar. Aanw. 18 Jan., 
te LI uren. 

Dardreeh t , te LI uren, door het bestuur der bouwvereeniging Eigen 
Haard, in het koffiehuis Koophandel en Zeevaart: den opbouw van 30 
arbeiderswoningen, op een terrein in de Toulonsche laan, in twee per
ceelen. Aanw. gehouden. 

u l e r i n g e n . te 11 uren, door het gemeentebestuur: het afbreken 
der bestaande en het touwen eener nieuwe school te Westerland 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het leggen van sporen en wissels, met 
de levering van ballast, en het maken van gebouwen en verdere inrich
tingen op het station Enkhuizen (lijn Zaanstreek—Enkhuizen). Inl. bij 
den eerstaanwezend-ingenieur bij de Staatsspoorwegen, te Hoorn. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 228,715. 

T u i l (Geld.), te 12 uren, door den dijkstoel van het polderdistrict 
Tielerwaard, in het districtshuis: het verhoogen en verzwaren van eenige 
gedeelten dijk, het maken van een binnen berm, het gedeeltelijk dichten 
van een sloot en wiel en het maken en verzetten van bazaltglooiing op 
den buitenloop des dijks, alles onder Herwijnen, Heilouw, Ophemert 
en Zennewijueii. Aanw. 18 Jan., te 8 uren, te beginnen aan den 
Braadaal onder Vuren. 

V l a n e n , te 1 uur, door het gemeentebestuur: het onderhoud der 
gemeentewerken ged. '86. Bilj. inzenden tot uiterlijk 's middags 
12 uren. , 

Gent (Geld.), te 2 uren, in het koffiehuis van J. Milder, in den Essenpas: 
het wederopbóuwen van het afgebrande huis van W. Peeters. Aanw. 
20 Jan., te 12 uren. 

Lemmer, door het dijksbestuur van het het waterschap de Zeven-
Grieteiiijen-en-Stad-Sloten: 

lo. het onderhoud van de rijwegen van het waterschap, ged. '86, in 
3 perceelen; 

2o. het uitvoeren van een klein perceel aardewerk, ten oosten 
Laaksum; 

3o. de levering van palen en gordingen, in 5 perceelen. 
Bilj. inzenden vóór of op 20 Jan., ter secretarie van het waterschap, 

te Lemmer. 
Donderdag t l Jan. 

L e l d e n , te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
lo. het onderhouden van verschillende werken, behoorende tot de 

Haarlemsche Trekvaart; 
2o. het onderhouden van den dijk langs de Zijl en het jaagpad 

terzijde van dien dijk. Aanw. van perceel 1, 13 Jan., te 9'/i uren, aan
vangende bij de Warmonderbrug; van perceel 2, 16 Jan., te 10 uren, 
aanvangende bij de Spunjaardsbrug. 

le roeke , door den burgemeester: de levering van 200 stère onder-
houdsgrint. Bilj. inzenden bij den burgemeester vóór of op 21 Jan. 

V r i j d a g . 23 J a n . 
Ven loo te 11 uren, door burg. en weth.: het restaureeren van den 

oostclijkt'ii gevel van het stadhuis. 
L e m m e r , te 11 uren. door het dijksbestuur van het waterschap de 

Zeven-Grietcnijen-en-Stad-Sloten, bij lliclkema, op het Huis-ter-Heide: 
de levering van riviergiint. brik, zeegrint, kalkkiezel enz., in verschil
lende perceelen. 

Z u i d . t o l d e , te II uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen eener school en onderwijzerswoning te Linde: 
2o. het bouwen eener school te Woningen: 
in twee perceelen en in massa. 
Inl. bij den architect H. E. Iloegsma. te Hougeveen. Aanw. één uur 

voor de besteding. 
Vledder (Dr.), te 12 uren. door het gemeentebestuur: het bouwen 

van eene school niet bet vereischie meubilair te Nijensleek. Aanw. IV 
Jan., te 12 uren. 

L e m m e r , te 12 uren door de commissie tot werkverschaffing, bij A. 
Hielkema, op bet Huis-ter-Heide: de levering van 160 lastklonsteen, in 
perceelen van ongeveer 30 last. franco wal te Lemmer, vóór 15 Sept. 

B l e z e l l n g e . te 4 uren, door .1. Rottier: het vergrim ton der graan
schuur op de door hem bewoonde hotstede. Inl. bij den architect A. 
le tïerc(|. te Kruingen. Aanw. 22 Jan.. te 2 uren. 

Z a t e r d a g , 23 J a n . 
O u d e r a m a t e l , te 12 uren. door het gemeentebestuur: 
lo. het leggen van eene keibestrating over eene lengte van ongeveer 

100 M. in het dorp Ouderkerk; 
So, het bezanden van de dorpsstraat bij gladheid. 

M a a n d a g , 2S J a n . 
A m s t e r d a m , te 12 uren, Joor burg. en weth.: het leveren en 

stellen van stoomketels, broeikuipen. een reservoir, stoom- en water
leidingen, enz., voor de algemeene slachtplaats in de Stads-Rietlanden. 
Inl. in Je Directiekeet op het terrein, dagelijks van 11 tot 12 uren. 

AniiMterdani, te 11 uren. door burg. en weth.: het verbouwen van 
de openbare lagere school dei' le klasse no. 7, in de Katthuizerstraat. 
Inl. hij den stadsarchitect, raadhuis kamer no. 101. 

A n i H l e r d a m . te 12 uren. door burg. en weth.: 
lo. het vernieuwen van af de watorsloven en tevens verbreedeu van 

tie vaste bouten hrug no. 87, over de Spiegelgracht aan de Prinsen
gracht ; 

2o. het vernieuwen van de vaste houten brug no. 102, over de 
Looiersgracht voor de Looiersdwarsstraat, beide met de leverantie van 
daartoe benoodigde materialen. 

Inl. aan den stadstimmertuin, 's morgens tusschen 10 en 12 uren. 
A m s t e r d a m , te 2 uren, door de Hollandsche IJzeren-spoorweg

maatschappij, in kamer no. 46 van het centraalgebouw aan het 
Droogbak aldaar: het leveren van ijzeren lasch- en klemplaten, haak-
en schroefbouten, contrarails en steunklossen in acht perceelen. Inl. 
aan het bureau van den ingenieur van den weg, kamer no. 154 van 
bovengenoemd centraalgebouw. 

A m s t e r d a m , tc 2 uren, in kamer no. 46 van het centraal admini
stratiegebouw der Hollandsche IJzeren-spoorwegmaatschappij, aan het 
Droogbak: het maken van een haltegebouw en verdere werken aan de 
Anna-Paulownastraat, te 's-Hage. Inl. aan het bureau van den ingenieur 
van den weg, in kamer no. 154 van genoemd gebouw. Raming /"20,5C0. 

A n d e l (Gron.), te 3 uren. door kerkvoogden der Nederl. Herv. ge
meente, bij den kastelein E. Straat aldaar: het geheel amoveeren eener 
bestaande pastorie c. a. cn het houwen eener nieuwe pastorie met 
schuurtje, met bijlevering van al het benoodigde. Aanw. 25 Jan , te 
1 uur. 

IHnadag, 2 « J a n . 
H a a g l a n d , te 11 uren. door burg. en weth.: het bouwen van een 

gemeentehuis. Inl. bij den architect VV. H. Kam, te Amersfoort. Aanw. 
23 Jan, te 2 uren. 

O o s i e r l a n d (Wielingen), te 12 uren, door kerkvoogden der Herv. 
gemeente, bij C. Verfaille, te Den Oever: het afbreken en bouwen van 
de kerk te Oosterland op Wieringen. Inl. hij den architect T. C. van 
der Steir, te Hoorn. Aanw. 25 Jan., te 2 uren. 

Molenschot (N'.-B.), te 2 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbe
stuur van de II. Anna, bij A. Bink, aldaar: het bouwen van een kerk 
met toren en bijbehoorende werken. Inl. bij den architect J. J. van 
Langelaar te Prinsenhage. Aanw. 22 Jan., te 12 uren. 

Waensdag , 27 J a n . 
M a a s t r i c h t , te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 

nieuw gymnasium aan de Helmstraat. Inl. bij den stadsingenieur. 
R o t t e r d a m , te l uur, door burg. en weth.: het maken van twee 

drie-lifts gashouders, ten behoeve der gemeentegasfahriek aan den 
Oost zeedijk. Inl. aan het stadstimmerhuis. Aanw. 21 Jan., te Huren. 

Donderdag . 38 J a n . 
' • -Basen , te 10 uren, door burg. en weth., ten behoeve der water

leiding: 
lo. net leveren van gegoten-ijzeren buizen en hulpstukken; 
2o. het leveren van afsluiters, brandkranen en reservestukken. 

Bilj. inzenden 27 Jan., vóór 3 uren. Aanw. 23 Jan., te 10 uren. 
Besa l j en , te 11 uren, door het bestuur van het waterschap van den 

binnenpolder van Besoijen, de levering van orgeveer 740 stuks iepen 
heesters, in twee wrceelen. 

H a a r l e m , te li1.,, uren, door het ministerie van bmnent. zaken, aan 
het gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden van- en het 
doen van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der 
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Rijks-Hoogere-Biirgoisschool, te Alkmaar, van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot 81 Hoe. '87. Inl. bij den rijksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen en hij den hoofdopzichter der universiteits
gebouwen K. de Boer Hz., te Leiden. Aanw. 21 Jan.. te 12 uren. 
Raming 1 2150. 

H a a r l e m , te 2',', uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
bet gebouw van bet prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen van het 
paviljoen Welgelegen, te Haarlem, van den dag der goedkeuring van de 
aanbesteding tut 31 Dee. '86. lui. bij den rijksbouwkundige voor de 
onderwijsgebouwen en bij den opzichter der universiteitsgebouwen K. de 
Boer Hz. te Leiden. Aanw. 20 Jan.. te 10'/, uren. Raming ƒ .'1000. 

V r i j d a g , 2" J a n . 
M i d d e l b u r g . te 10 uren. door het ministerie van marine, aan het 

bet gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud, geil. '86— 
°9 van- eu bet doen van eenige herstellingen aan de strand- en duin-
werken ter bescherming van de liehttoieiis aan de noordzijde van het 
eiland Schouwen. Inl. bij den hoofdingenieur in bet 11de district, te 
Middelburg, en bij den ingenieur, te (Joes. Aanw. 21 en 23 Jan. 

.Midde lburg , te 10 uren, door het ministerie van binnenl. zaken aan 
het gebouw van het prov. best.: liet onderhouden van- en bef 'doen 
van hei-stellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der rijkskweek
school voor onderwijzers te Middelburg, van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 Dee. '87. Inl. bij den rijksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen en den hoofdopzichter der'universiteitsge
bouwen K. de Koer llz., te Leiden. Aanw. 22 Jan.. te 2 uren. 
Raming / 38(10. 

'S-IIUKI'II , te 10'/, uren, door het ministerie van binnenl. zaken,aan 
het gebouw van het prov. bestuui: het onderhouden van- en het 
doen van eenige vernieuwingen en hei-stellingen aan de gehouwen der 
Rijks-lloogoro-lfurgersoliool te 's-Bosch. van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot :il Dee. '87. Inl. bij den rijksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen en bij den hoofdopzichter der universiteits
gebouwen \V. II. Sehoonliein, te Utrecht. Aanw. 22 Jan.. te 2 uren. 
Raming ƒ 2315. 

' • • B a t c h , te 10'/, uren. door bet ministerie van binnenl. zaken, aan 
gebouw van het prov. best.: 

lo. het onderhouden van- en het doen vu nige heistellingen en 
vernieuwingen aan de gebouwen der Rijks-lloogerc-lliirgorschool te 
Tilburg, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
'87. bil. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen cn bij 
den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W. II. Sclionnhein. te 
Utrecht Aanw. 21 Jan.. te 12 uren. Raming / 3450: 

2o. het onderhouden van- en het doen van eenige vernieuwingen en 
herstellingen aan de gebouwen der Rijks-lloogere-liuri:ers<'bool te Hel
mond, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dee. 
'87. Inl. bij ili 'li rijkshnuwkuuiligo voor de onderwijsgebouwen en hij 
den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W. II. Sclionnlicin, te 
Utrecht. Aanw. 20 Jan., te 1 uur. Raming ƒ 2700. 

V U s D e h , te 10';, uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
liet gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan het Rijks-archielgebouw te 
VBosch, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dcc. 
'87. Inl bij den rijkshouwkiuidigc voor de onderwijsgebouwen en den 
hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W II. Sehoonliein, te Utrecht. 
Aanw. 22 Jan., te 10'|, uren. Raining ƒ 1650. 

/ . n o l l e , te 12 uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan het 
gebouw van bet prov. best.: bet onderhouden van- en het doen van 
hei-stellingen en vernieuwingen aan de gebouwen dei Rijks-Hoogere-
Burgei-school, te Zwolle, van den dag der goedkeuring van de aanbe
steding tot 31 Dec. '87. lal. bij den rijksbouwkundige voor de onder
wijsgebouwen en bij den hoofdopzichter J. F. Scheepen, te Groningen. 
Aanw. 22 Jan., te 12 uren. Raming ƒ 3026. 

B o r g e r , tc 12 uren. door burg. en' weth.: 
lo. het bouwen van eene school te Ruinen; 
2o. het bouwen van eene school te Di-ouwenerveen: 
So. het bouwen van een turfschuur achter de onderwijzorswoniiig te 

Ruinen, het aanbrengen van een lichtkozijn in de kamer van dc onder
wijzorswoniiig te Drouwenerveen, en het scheiden van het middcllokaal 
van de school te Nieuwhuineii op het vooraf van de noorderveenplaats 
no. 15. 

Aanw. 22 Jan., te 11 uren; samenkomst te Ruinen. 
M . - V t i l l e h r a r d (X.-Hr.). te 3 uren. door A. de Weert, in het koffie

huis van II. Kiiijstenuans: bet bouwen van een hotel-restaurant met 
stalling, tegenover de grot te St.-Willebroril, gemeente Ètten-en-Leur, 
met bijlevering dei- materialen, bil. bij de n architect P. J. van Genk, 
te Leur. Aanw. 25 Jan., te 0 uren. 

Z a t e r d a g , 8 0 J a n . 
U i t h u i z e n , te 3 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van eene ondervvïjzerswonhig; 
So. het jaarlijkscli onderhoud der geineente-eigendoinmen. 
Aanw. 30 Jan.. te 12'/, uren. 
G r a n i n g e n , het houwen van een nieuwe hoerenhuizingteOldeboorn. 

Bilj. inzenden bij Mr. Haaksma Tresling, procureur te Groningen, vóór 
of op 30 Jan. Aanw. 21 Jan., te 11 uren. 

U l n s d a g , v l ' r b r . 
'«•IIage. te 12 uren, door het ministerie van linanciën: het onder

houden en herstellen van het gebouw waarin gevestigd zijn de kantoren 
der hypotheken en van het kadaster te 's-Bosch, van 1 April '86—31 
Maart '811. Inl. bij den Rijksbouwmeester in het 2e district, te's-Hage, 
en bij den hoofdopzichter voor de landsgebouwen J. J. G. Rinkcs, te 
Breda. Aanw. 30 Jan., te 10 uren. 

H a r e n (N.-llr.), te l 'L uren. door het R.-K. parochiaal kerkbestuur 
van den H. I.ambertus, bij mej. C. van de Ven, aldaar: het bouwen van 
een gesticht met kapel, scholen en oude mannen- en vi-ouwenhuis. Inl. 
bij den bouwkundige H. R. Hendriks, te Os. Aanw. 3 febr., te 11 uren. 

P r i j aepgaa r gevraagd van 10,000 HL. schelpkalk, 30,000 verschil
lende soorten van mnurtegeltjes, 400,000 machinale en andere Friesche 
steen, 60,000 platte, gegolfde cn gewone pannen en 600 M ' puin, alles 
franco scheepsboord. Prijsopgaven worden ingewacht aan net adver
tentiebureau van C. van Abs, te Leeuwarden. 

A F L O O P 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
' • •Hage. 6 Jan.: het onderhoud der openbare 

scholen en school meubelen; ingekomen 4 
bilj., als: 
M. Elfring, te *s-tlage, ƒ 16,000 
W. P. Teeuwisse, • idem a 13,000 
W. Franke, • idem - 12,000 
.1. H.deSwart&Zn., a idem » 11,769 

« I reef ke rk . 7 Jan.: het bouwen van een bouw-
inaiiswoiiing met stal en schuur, voor rekening 
van J. Gelderblom, te Groot-Ammers, onder be
heer van den bouwkundige C. Rroere Tz.; ingek. 
II bilj, als: 
F. v. d. Berg, Nieuw|ioort, / 2464 
X. G. Voormolen, idem '» 2299.90 
.1. Maasland, Goudriaan, » 2273 
J. J. C. Woudenburg, Groot-Auimers, » 2225 
J. v. d. Berg, Ammerstol, • 2215 
A. v. d. Wal, GrootAinmei-s, » 2199 
A. v. d. Vliet. Nieuwpoort, « 2122 
J. Coljé Sr., idem a 2120 
G. Verheij, Groot-Ammers, » 2105 
W. de Hie, Goudriaan, » 2060 
I'. Briedé, Nieuwpoort. » 1975 

Oaalernaeer, 7 Jan.: het bouwen van een 
woonhuis en schuur voor K. Kuipers: ingek. 3 
bilj., als: 
J. Hos, te Twijzel, ƒ 5789 
(i. v. d. Wal, » Eestrum, » 5623 
S. (1. Kijlstra, » idem » 5367 
gegund. 

Baamalen , 7 Jan.: het verbouwen der onder
wijzerswoning in de kom der gemeente, met 
bijlevering der benoodigde materialen, onder 
beheer van den bouwkundige A. C. Kustei-s, te 
licrlikum; ingekomen 8 bilj., als: 
I. F. Kusters, te Rosmalen, /' 3172 
F. J. v. Vugt, » idem '» 2760 
(I. Pennings, » idem » 2726 
(i. Essens, » Gewande, a 2590 
II. v. Uilen, » Rosmalen, » 2532 
.1. v. Kreij, » idem a 2463 
T. II. Schippers, » Kessel, a 2395 
W. J. Wilbers, » 's-Bosch. » 2168 
gegund. 

W i l l e m s o o r d , 8 Jan.: het onderhouden van 
de dok-, sluis- en andere waterwerken van het 
maritieme etablissement; ingek. 15 bilj., als: 
S. Krijnen, te Helder, /' 11,300 
(!. Gomes, a idem a 11,083 
A. Bets, a idem » 10,800 
J. Uiltjes, » Petten, a 10,580 
A. Hos, a Helder. » 10,496 
tl. .Moorman, a idem » 10,200 
f. II. Joseph, » Hilversum. a «,945 
Qebr. Janzen. a Helder, a 9,5110 
A. Graaf, a idem a 9,490 
lie Waard en Wijker,» idem » 9,100 
P. Spruit, a idem a 8,680 
Gebr. Boon. a. idem » 8,490 
P. Duinker, a Amsterdam. a 8,490 
Gebr. Klein, a Helder, a 8,478 
G. D. v. Doorn, I Amsterdam, » 8,290 
gegund. 

C a d x a n d , 9 Jan.: het uitvoeren van werken 
tot verdediging van het hoofd no. 3 door zink
werk en steenbestorting, in de waterkcering 
van bet calamiteuse watersclnp Tienhonderd-
i-ii-Zwarte; ingek. 10 bilj., als: 
('. I). Bolier, te Schcrpenisse. / 7829 
K. Colgn p7„. . Grocde, '» 7778 
I Leijs, a 's-lleeiarondskerke,» 7680 
•I. Verkuijl Quak-

kelaar, a Vlissingen, a 7393 
II. Hage, a Middelburg. a 7300 
•1. de Jonge, a Biezelinge. a 7298 
I Janssen, a Neuzen. a 7200 
1'. A. v. d. Velde, a idem a 7146 
1'. Monjé, a Breskens, a 6968 
A. v. d. Heek, a Zaamslag, a 6511 
Haming a 8400 

• l eegr t een , 11 Jan.: bet bouwen van een 
woon- en winkelhuis voor G. v. Zuiden, onder 
beheer van den architect II. E. Hoegsma, te 
Hoornveen; ingek. 4 bilj., als: 
W. Ij. ter Stege, te Hoogeveen, ƒ 2679 
A. Niehuis, a idem a 260D 
J. Lanjouw, a idem » 2369 
J- Scholtemeger. a idem a 1920 
gegund. 

" e u r n e . 11 Jan. (herbesteding): lo. het 
houwen eener school en onderwijzerswoning, 
in het gehucht Neerkant; ingekomen 10 bilj., 

jj. v. Laarhoven, Helmond. 
F Rooijakkers, Deurne, 
'• J. v. d. Mortel, idem 
' • H. Versteijnen, Oosterwijk, 

ƒ8117 
a 8010 
a 7890 
a 7867 

W. v. d. Eijndcn, Deurne, ƒ 7774 
F. v. Golstijn Brouwers, Asten, a 7771 
J. v. d. Tillaart, Venloo, a 7770 
J. Bossman, idem a 7620 
F. Oliviers, Gemert, a 7365 
J. Meester Burri, Someren, a 7350 

Gegund aan F. Oliviers, te Gemert. 
2o. bet leveren der srl molmen beien; ingek. 

7 bilj., als: 
j . Gerards, Venloo, /' 740 
P. Eliens, Woenscl, a 674 
F. Oliviers, Gemert, a 651 
P. v. Laarhoven, Helmond. a 649 
J. Meester Burri, Gemert, i 628 
Adr. v. Hoof, Bakel, a 599 
E. II. Goossens, Deurne, a 578 
gegund. 

Dordrecht, 11 Jan.: het dempen er. rioleeren 
van eene sloot aan de noordzijde van den Van 
Strijsingel; ingek. 8 bilj., als: 
1'. v. Wijngaarden, te Papendrcoht, ƒ 1448 
Th Kleijn, » Sliedrecht, a 1230 
P. J. Dubbelman, » Dordrecht, • 1198 
A. de Borst Cz., » Papcndrecht, a 1179 
A. de llriiijn, a Dubbeldam, a 1159 
,!. de Bruin, » idem • 1060 
W. v. Zeul, a Dordrecht, » 1049 
I). I. Kwak, » idem a 874 
gegund. 

l ' l rer l i t . 12 Jan.: het leveren van ijzerwerk 
en het doen van aanlioorig werk tot renter-
king van den bovenbouw der vaste gedeelten j 
van de spoorwegbrug over de Gouwe, bij Gouda; 
minste insein-. waren de firma Deprez & Co.. te 
Tilburg, voor /' 2020. 

Hlllegam, 12 Jan.: het bouwen van zes 
werkmanswoningen te Weerestein, gemeente 
llillegoui, onder beheer van den bouwkundige 
Jb. Guldeinond; ingek. 18 bilj.. als: 
H. v. Es, te Haarlem. ƒ 4858 
M. v. Ommeren, a idem • 4733 
B. Niciiwi'iihuizen, » I.isse, i 4669 
G. v. Abs, a Haarlem, » 4357 
Joh. Kriege, » idem » 4350 
II. v. Zanten. » idem » 4309 
0, Roineün, a idem » 4160 
E. v. Luiken, a Heemstede, » 4128 
J. J. Giildemond.' a Haarlem » 3993 
J. v. d. Bosch, a Hillegom, » 3956 
J. Kempenaar, » Haarlemmermeer, a 3950 
.1. Goozen, a Hillegom, a 3930 
C. v. Diest, a Koudekerk, a 3900 
B. v. Ingen, a Bodegraven, a 3874 
VV. A. Philippe. a Hillegom, a 3835 
J. v. d. Jagt. a idem » 3800 
C. Kroon, a Haarlem, a 3700 
Giebels eu Servelle, a idem a 3650 

Gegund aan J. v. d. Jagt, te Hillegom. 
Raming ƒ 3859 

Barger, 12 Jan.: lo. bet bouwen van een 
woonhuis voor S. Boekbinder; ingekomen 5 
bilj.. als: 
A. Zondag. te Zuidlaren, ƒ 6500 
G. Kuiper, a idem » 4370 
Gebr. Pranger, » Stadskanaal, a 4369 
K. L. Ilenseina, a Oudepekela, a 4280 
J. P. Bok, a Ter-Apel, a 4168 

So. het bouwen van een woonhuis voor II. 
Bookbinder; ingek. 5 bilj., als: 
J. Steenstra, te Zuidlaren, ƒ 4500 
II. Maatties a idem a 3850 
K. K Hensema, a Oudepekela. a 3679 
.1. P. Bok, a Ter-Apel, a 3124 
Gebr. Pranger, a Stadskanaal. a 2800 

Beide inschrijvingen zijn gegund aan J. P. 
Bok. 

'•-Hage. 13 Jan.: de uitvoering van bagger-
werk tot onderhoud van het vaarwater in de 
Koningshaven te Rotterdam, tusschen de kilo-
meterraaien OKU en CXLIII behoorende tot de 
werken van de rivier de Nieuwe-MaaSj minste 
inschrijven, waren A. Volker, te Gorichein en 
P. A Bos, te Sliedrecht, voor ƒ 0.37 per M*. 

'•-Hage, 13 Jan.: het inrichten van den weg 
langs het verbindingskanaal tusschen de lleere-
brug en het voorplein van het station Groningen 
tot toegangsweg naar dit station, ten behoeve 
van den spoorweg Groningen—Delfzijl; minste 
inschr. was B. H. Hakeina Wz., te Groningen, 
voor f 14,399. 

Harllngen, 13 Jan.: door het dijksbestuur 
dor Vijf-Deelen-Zeedijken-lluitendijks: lo. het 
aanleggen van eene stcenglooiing over eene 
lengte van 87.6 M. en het daarnevens verzwaren 
van dén zeedijk tusschen Ballingen en Surig; 
ingekomen 16 bilj., als: 
C. Dijksti-a, ' te Kornwerd, ƒ 14,747 
J. Wielenga, a Abnemim, • 14,400 
F. J. Schaafsma, a Harlingeii, a 14,268 
II. L. Kusveller, a Staveren, a 14,200 
J. Boom, a idem a 13,987 
A. Schaafsma, a Locliem, a 13,477 

E. S. de Boer, te Lemmer. ƒ 13,400 
II. Smit, •) Almenum, a 12,830 
C. P. Bakker. » Staveren, a 12,824 
P. Lootsma, a idem a 12,748 
G. Anema, a Midlum, a 12.646 
J. Kuipci-s, a Harlingen, a 12,287 
J. Volkcr, a Dordrecht. a 11,600 
R. II. do Boer, a Staveren, » 11,404 

dezelfde, a 11.300 
2o. het uitbaggeren van 1000 M. Dijksvaart; 

ingekomen 5 big., als: 
A. Spijksma, te Parrega, f 2786 
P. de'Bocr, a Kornwerd, '» 1927 
J. de Lange. » Almenum, I 1845 
II. Smit, a idem » 1690 
J. KiiiJ., i - a Harlingen, » 1647 

i : o si l u i l e 13 Jan.: het bouwen van 4 wo
ningen voor G. Viehof; ingekomen 7 bilj., als: 

E. Brandt en G. Jeunink, ƒ 2670 
.1. Wilbrink, » 2467 
B. Doorenkate. a 2437 
B. J. Turin. a 2267 
J. Punte, » 2242 
G. Hofstede, a 2227 
II. Lainrneiink en G. Hueeriede, a 2200 
gegund. 

Hoogeveen. 14 Jan.: het slechten van bet 
ravelijn Gelderland-Holland, het dempen van 
grachtdcelcn en het aanleggen van een weg tot 
verbinding van den buitensingel met den weg 
langs het Stieltjeskanaal; ingek. 11 bilj., als: 
C. Kckbaiilt, te Ahnoloo. f 4812 
,1. Otten, i- Meppol, 1 3430 
R. Hunse en 

M. J. de Bie, aNieuvv-Amsterdam, » 3379 
R. Postma. a idem » 329» 
,1. Eleveld, aSmilde, » 2980 
K.T.Jansc Versteeg, a Oostcrbeek, l 2878 
Fokke Abei-son, a Steenwijk. a 2645 
I. D.V. d. Berg en 

O. Thomas, a Niéuw-Amsterdam, » 2272 
M. Weertuian. » Koevorden, 'i 1969 
A. .1. Woltersoui. a idem » 1845 
A. List, »idem a 1661 
gegund. 
Raming ƒ 2000 

Apeldoorn. 14 Jan.: het maken van eene 
poort of doorgang in den spoorweg over den 
straatweg van Deventer naar Zwolle, te Deventer, 
voor dc Koninklijke Neder), locaalspoorvvoginaat-
scbappij; ingek. 22 bilj., als: 
F. Schipper, teGeneniiiiden, / 12,537 
G. .1. Biliardt, a Lochem, a 12,322 
P. Leenden, »Utrecht, «11,713 
G. Beltman, .Deventer. «11,700 
B. v, d. Worp, «idem » 11,688 
F. Aberson, «Steenwijk, « 11,666 
II. Th. Wiegerink, « Groenloo 

en N. v. Haaren. »Geertruidenberg, » 11,484 
W. J. Kolkcrt. «Deventer, » 11.100 
A. Terwindt, » Westpannerden. » 10,960 
R. Hunse en 

M. .1. de Bie. - Assen, » 10,847 
R. v. d. Spoel, « Deventer. « 10,780 
A. P. P. Boef en 

G. Pelt, « Krdlingen. » 10,390 
C. Wegerif. »Apeldoorn. • 10,317 
J.' Witteveen, » Deventer, » 10,220 
Wed. G. J. Kerkhof, »idem » 10,078 
G. Peteri, • idem » 9878 
II. Visscher. I idem « 9,812 
C. S. Scliieve, »Boornbergiiin. » 9,787 
E. v. d. Woerd .lz., » Deventer, » 9,596 
F. Hilarius Wz., »Leeuwarden, « 9,385 
C l.angeveveld, a Nieuvveramstel, • 9,334 
J. Zaïiilvoort, a Deventer, a 8,547 

Je l luni . 14 Jan.: bet bouwen eener bóeren-
huizing, onder beheer van den architect J. G. 
Schaafsma. te Been; ingek. 22 bilj.. als: 
K Blanksnia, tc Jorweril, ƒ 14,295 
M. Kok, » Wirihmi » 13,7+4 
3. v. d. Veen. » Aiigusthnisga,» 13,287 
P. Westi-a, » Arum, » 13,27» 
R. Svbrandy, « Wirdum » 12,633 
A. Nieuwla'nd, « Deintlin, « 12,545 
J. L. Eppinga, » Lippenhuizen, i 12,487 
Y. Schuitemaker, » Peins, » 12,444 
N. Drijfhout. « Haard, » 12,443 
G. Lanting, o Deeisuni, » 12,333.6» 
11. Busina, a Bazuin. » 12,326 
Y. Tiininenga, a Ytens. « 12,320 
M. Schotanus, « üoxum, » 12,2011 
W. P. Nouta, » Flieland, « 11,994 
J. II. Bos, a Twijzel. a 11.960 
K. J. v. d. Schaaf, « Ter'born, » 11.890 
S. Smits, a Berlikuin, a 11.888 
F. Hruiusuia, a Achbim, >> 11,871 
H. Zwart, a Nijland, » 11,8:14 
C. Reidsma, a Beetgum. a U770 
Ti. Gaastra, a Britswenl, » 11,594 
II. G. Brouwer, a Stiens, a 11.490 
gegund. Raming ƒ 12,000 



D E O P M E R K E R . B I J V O E G S E L 

• • r i i t i o l i i - m . 14 Jan.: liet bouwen van eene 
villa, onder beheer van den architect H. J. 
I.. Ovink; ingek. 8 bilj., als: 
H. J. Ilasselink, te Deutiehem, / 8600 
Wassink, > Ambt-Deutichem, » 8626 
Bennink, » Zelhem, » 8271 
Hc uink en VVilleinse, o Angerloo, » 8222 
H. W. Berendsen, i Meppcl, ,. 7993 
A. Sikkens, » Deutiehem, » 7789 
T. Siehelink, » idem » 7584 
Biljart, » Lochem, » 740» 

H x a l l n g e n . 15 Jan.: bet bouwen van eene 
slachtplaats aan de Jall'akadp, voor Meier Pool; 
minste insehr. was P. A Koel' van Pelt, aldaar, 
voor ƒ 30,490. 

's-llage. 15 Jan.: bet inrichten van perceel 
no. 7, wijk E, in de Hoogstraat, tot post-en-
tolegraaf kantoor; ingek. 9 bilj., als: 
J. Plas, te Pui-merend. / 6060 
L- v. Zon. » idem » "980 
P. de Groot, » idem > 5860 
H. F. Westerveld, » idem » 6822.50 
J. VVestmijze, • idem » 5615 
M. Worp, , idem » 6600 
J. de Vries, » idem • 6873 
J. J. üoogh, ., idem » 6101 
S. Wit Jr., • Oterleek. » 5100 
Raming ,, 5450 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 9 JANUARI 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , f l J a n . 

D e u r n e en L l e s s e l , te 11 uren, door burg. 80 weth.: het bouwen 
eener nieuwe school en ondorvvijzerswoning, op bet gehucht Neer-kant, 
en het leveren der daarvoor benoodigde meubelen, ieder afzonderlijk. 

G r o n i n g e n , «avonds 8 uren, door den architect 6. Nijliuis, hij 
den logementhouder II, Vos K l , aldaar: het verbouwen van hit perceel, 
bekend onder letter l i 00, 120, gelegen in de Oude Khbiugestraat. Inl. 
bij genoemden architect. Aanw. gehouden. 

A m s t e r d a m , dooi' ite naamlooze vennootschap tol exploitatie van een 
gebouw, ten dienste van het centr. diamant-haiidelshond: bet verbouwen 
van perceel no. 95 aan do Nieuwe Heerengracht, te Amsterdam. 

D i n s d a g , 12 J a n . 
I l i l l e g o m , te 11 uren. in het koffiehuis bet wapen van Hillegom: 

het bouwen van een blok huizen, ingericht tot 0 afzonderlijke werk
manswoningen., op tuingronden, gelegen te Weeiestein, gem. Hillegom. 
Inl. bij den bouwkundige Jb. Guldcmond. te Hillegom. 

Hou) rijk-en Toliuien. te 12 uren. door .1. Seharrigliuisou: het 
amoveeren van zijn woonhuis en het wederopSonwen en inrichten voor 
woon- en winkelfiuis. Aanw. 11 Jan.. tusschen 10 en 12 uren. 

K e u z e n , te 3 uren. din>r het bestuur dei- waterkoeling van den 
calamiteiisen polder Nieuwe-Neuzen, in het Nederlandsch logement bij 
F. A. Susijn. aldaar: bet maken van werken tot verdediging van don 
oever van den bovengenoemden calamiteusen polder, in twee perceelen. 
Aanw. gehouden. 

Utrerht. door de directie der Nederlandsche Rijnspoorwegmaat
schappij: het leveren van ijzerwerk, en bet doen van aiubooiig werk 
tot versterking van den bovenbouw der vaste gedeelten van de brug 
over de Gouwe, bij Gouda. 

Waensdag , 13 J a n . 
s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van Waterstaat enz.: de 

uitvoering van baggerwerk tot. onderhoud van bet vaarwater in de 
Koningshaven te Rotterdam, tusschen de kilometerraaieu ('XLI en ('XI. Ill 
behoorende tot de werken van de rivier de Nieuvve-Maas. Inl. bij den 
hoofdingenieur voor het 2e rivierdissriet Van Üiesen, te 's-llage, den 
ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den opzichter Verzijl, te Feijen-
oord. Aanw. gehouden. 

H a r l l n g e n , te 11 uren, door het dijkshestuur van het waterschap 
Vijf-Üi't'len-Zeedijkeii-lïuilendijks, in the Nederlanden: het aanleggen 
van eene steenglooiing, OW8T eene lengt»? van H7.ti M. en het daarnevens 
verzwaren van den zeedijk, terzelfder lengte tusschen Hurlingeu en 
Surig. steen B H a 57. lui. bij den opzichter .1. R, IWhuiua. te Alniennui. 
Aanw. gehouden. 

H a r l l n g e n , te 12 uren. ter secretarie van het waterschap Vijf-
Deelen-Zoedijken-Buitendijks: bet uitbaggeren van 100 M. dijks vaart. 

' s -Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatss|mnrvvegen: het inrichten van den weg langs het 
verbindingskanaal tusschen de lleerebiug en het Voorplein van het 
station-Groniogen tot toegangsweg naar dit station, ten behoeve van 
den spoorweg Groningen—Delfzijl. Inl. bij den eei-staanwezend-jngenieur 
bij de Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming 
J '20,700. 

G r a n i n g e n , 'savonds 8 uren, door den architect G. N'ijhuis, in het 
huis de Deurs: het bouwen van eene heerenhehuizing met bovenwoning 
op een terrein aan den Zuidersingel te Groningen. Inl. hij genoemden 
architect. 

Je H u m . door L. V. Kingma: het bouwen eener boerenhui zing. Inl. 
bij J. G. Schaafsma, te Meers. Aanw. 11 Jan., tusschen 11—1 uren. 

l l e n d e r d a g . 1 4 J a n . 
I loegeveen. te \i uren. door den ontvanger der registratie en 

domeinen, in het hotel Thomas bij J. de Groot: het slechten van het 
ravelijn Gelderland-Holland, het dempen van de daarvoor gelegen open
gebleven graehtdeelen en het aanleggen van een weg tot verbinding 
van den buitensingel met den weg langs het Stieltjeskanaal te Koevorden. 
Aanw. 18 Jan., te LI uren. 

A p e l d o o r n , te 2 uren, door de koninklijke loeaalspoorweg-maat-
sehappij: het maken van eene pooit of do*u-gang in den spoorweg over 
den straatweg van Deventer naar Zwolle, te Deventer. Aanw. ge
houden. Demoting j 13100. 

B o l s w a r d . door de commissie van beheer over den weg Bolsward— 
Harlingen: de levering van 430 stère grint. 

V r i j d a g , I A J a n . 
Bussem . door het gemeentebestuur: de levering van ongeveer 100,000 

vlakke straatklinker» vóór 15 Febr., '86. Opgaaf per M 1 met monsters 
van 4 stuks, vóór 15 Jan. 

Z a t e r d a g , 141 J a n . 
M e l k w e r u m , door S. Kramer: liet afbreken van het nog bestaande 

der afgebrande boerenhuizinge te Koudum en d aarter plaatse bouwen 
eener nieuwe stelphuizinge. Biljetten inzenden vóór 16 Jan. Inl. bij 
den architect L. Reitsma, te Koudum. Aanw. 14 Jan., te 2 uren. 

M a a n d a g . 1ft J a n . 
B e e t i t e r s u a a g , te 11 uren, door burg. en weth. van Opsterland: 
lo. het verrichten van onderhoudswerken aan de dorps-en gemtente-

eigendommen, van 20 Jan. 31 Dec. '86, in 24 perceelen timmerwerk 
en 24 perceelen verfwerk; 

2o. net verrichten van onderhoudswerken aan de scholen en onder
wijzerswoningen van 20 Jan.—31 Dec. '86, in 7 perceelen timmerwerk 
en 7 perceelen verfwerk; 

3o. de levering van steen en grint r̂ed. '86, in 2 perceelen. 
Inl. bij den gemeenteopzichter J . Brouwer Lz., te Heetsterzwaag. 
k n H u m . te 12 uren, door burg. en weth.: het leggen van een kunst

weg door de Wijgeest onder Oudvvoude ter lengte van 3700 M. Aanw. 
14 Jan., te '.i' ., uren. Samenkomst bij \V. II. Fcimcma, bij den Kruisweg. 

D i n s d a g , I » J a n . 
M a a s l a n d , te 12 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur van de 

IL Maria Magdalona, in bet logement de Pijnas: het bnuwen van eene 
keik met toren, enz. lid. bij den architect Ë. J. Margry, te Rotterdam. 
Aanw. 12 Jan., te 12 uren. 

W a e n s d a g , 20 J a n . 
A l t e n a/R., te 11 uren. door het bestuur der Marthastichting, in het 

logement St. Juris: de bouw van een nieuw gesticht met directeurs
woning. Inl. bij den architect .1. Hengeveld Jr., aldaar. Aanw. 18 Jan., 
te 11 uren. 

L e m m e r , door het dijkshestuur van het het waterschap de Zeven-
(irieteiiijen-en-Stad-Sloten: 

lo. bet onderhoud van de rijwegen van bet waterschap, ged. '86, in 
3 perceelen; 

8 0 . het uitvoeren van een klein perceel aardewerk, ten oosten 
Laaksum: 

So. de levering van palen en gordingen, in 5 perceelen. 
Bilj. inzenden vóór of op 20 Jan., ter secretarie van het waterschap, 

te Lemmer. 
V r i j d a g , 22 J a n . 

V e n l a o . te 11 uren, door burg. en weth.: het restaureeren van den 
oostelijken gevel van bet stadhuis. 

L e m m e r , te 11 uren. door het dijkshestuur van bet waterschap de 
Zeveu-Gi ietenijeii-en-Stad-S|oten, bij tlietkema. op het Huis-ter-Heide: 
de levering van riviergrint. brik, zeegrint, kalkkiezel enz., in verschil
lende perceelen. 

Xui r i welde, te 11 uien, door burg. en weth.: 
lo, het bouwen eener school en onderwijzeiNwoning te Linde; 
2o. bet bouwen eener school te Woningen: 
in twee perceelen en in massa. 
lui. bij den architect II. F. Hoegsma, te Hooge veen. Aanw. één uur 

voor de besteding. 
's-llage. te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: bet leggen van Sporen en wissels, met 
de levering van ballast, en het maken van gebouwen en verdere inrich
tingen op het station Knkhuizen (lijn Zaanstreek— Kokhuizen). Inl bij 
den eerstaanwezend-ingenieur bij de Staatsspoorwegen, te Hoorn. Aanw. 
12 wi 13 Jan.. te II uren. Raming ƒ 228,715. 

L e m m e r , te 12 uren. door de commissie tot werkverschaffing, bij A. 
Ilielkema, op bet Huis-ter-Heide: de levering van 150 last klopsteen, in 
perceelen van ongeveer 30 last, franco wal te Lemmer, vóór 15 Sept. 

H a a n d a g , 2ft J a n . 
A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren en 

stellen van stoomketels, broeikuipen. een reservoir, stoom- en water
leidingen, enz., voor de algemeene slachtplaats in de Stads-Riet tanden. 
Inl. in Ie Directiekeet op het terrein, dagelijks van II tot 12 uien. 

A m s t e r d a m , te 2 uren, door de Hollandse he IJzeren-spoorweg
maatschappij, in ka'Vcr no. 46 van bet centraalgebouw aan het 
Droogbak aldaar: het leveren van ijzeren lasch- en klemplaten, haak-
en schroefbouten, contrarails en steimklossen in acht perceelen. Int. 
aar, het bureau van den ingenieur van den weg, kamer no. 154 van 
bovengenoemd centraalgebouw. 

D i n s d a g , 24» J a n . 
Molensehet (N.-li.), te 2 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbe

stuur van de II. Anna, bij A. Bink aldaar: het bouwen van een kerk 
met toren en hijbehoorenile werken. Inl. bij den architect ,1. .1. van 
Langelaar te Prhisenhagc. Aanw. 22 Jan., te 12 uren. 

W o e n s d a g , 27 J a n . 
B o t t e r d a m , te l uur, door burg. en weth.: bet maken van twee 

drie-lift;» gashouders, ten behoeve der gemeentegasfahriek aan den 
Gnstzcedijk. Inl. aan het stadstiuunerhuis, Aanw. 21 Jan., te LI uren. 

Denderdag . 2 * J a n . 
' s - B o s r h , te 10 uren, door burg. en weth., ten behoeve der water

leiding: 
lo. het leveren van gegoten-ijzeren huizen en hulpstukken; 
to. het leveren van afsluiters, hrandkrancn en reservestukken. 

Bilj. inzenden 27 Jan., vóór 3 uien. Aanw. 23 Jan., te 10 uren. 
Op la ter te bepalen da tum. 

A s s e n , door directeuren der Noordwillemskanaal-maatschappy: de 
levering van grenen- en vuren houtwaren in '86. Inl. bij den opzichter 
ttollée, aan sluis III, onder Vries. 



DE O P M E R K E R . 

A F L O O P 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
P u r m e r e n d . 28 Dec: het maken van eene 

veranda en een tooneel aan, en eene stelling, 
muziektent enz. np het terrein van het uitspan-
ningslokaal de Tuinbouw te Deemster, onder 
beheer van den architect P. Mager; ingek. 11 
bilj., als: 
J. Vet, te Purmerend, ƒ 6473 
II. W. Kaspers, > idem « 6-160 
J. hand, i idem » 6257 
M. Worp, » idem » 51170 
H. F. Westerveld,» idem i 5380 
L. v. Zon, » idem » 52Ü0 
P. de Groot, » idern » 6278 
A. v. d. Zee, » Bcemster, » 5000 
J. de Vries, » Purmerend, » 4863 
M. Liet en F. Bos, » idem » 4760 
T. .1. Zuiderhaan, » Deemster, » 4672.20 
gegund. 

lo. het bouwen van een 
Boekbinder; ingekomen 4 

B e r g e r , 28 Dec: 
winkelhuis voor S. 
bilj, als: 
II. Bennink, 
Jeh. Kroeze, 
L. Vos, 
K. L. Hensema, 

te Assen, ƒ 4640 
I Borger, » 4436 
I Stadskanaal, • 4430 
» Pekela, >< 4280 

2o. het bouwen van een winkelhuis voor II. 
Boekbinder; ingek. 3 bilj., als: 
J. Kroeze, te Borger, / 3705 
K. L. Hensema, » Pekela, » 3610 
L. Vos, » Stadskanaal, • 3525 

A m s t e r d a m . 21) Dec: het verbouwen van 
het perceel aan het Damrak 62. onder beheer 
van den architect I. van Looij; minste insclir. 
waren Th. van Engelen en F. Luyten, voor 
f 18,846. 

/ .uilen. 29 Dec: lo. verschillende Icverantien 
ged. '86, ten behoeve dei1 gemeentewerken; 
minste inschr. waren: 

per >|3 
Loo, 

ƒ 67.-
» 29.— 

perc. 1, Meskant bezaagd eiken, V. d. 
Zutfen, 

» 2, Boskant eiken, dezelfde, 
» 3, a. Nerva grenenhout, Schultz. 

Zutten, 
b. Amerikaansch grenenhout, 

Ketjen en v. Roekei, Zutfen 
» 4, Koperwijksch vuren, dezelfden. 

per 100 KG. 
» 6, verwerken van oud ijzer, Ten 

Braak, Zutfen, /' 7.— 
I 6, a. verwerken en leveren van ge

woon Engelsch patent, II. M i l 
ling, Zuilen, » 15.— 

è. verwerken en leveren van best 

36.— 

47.99 
27.99 

Engelsch patent, Meenhout, 
Zutfen, 

7, verwerken en leveren van 
Zweedsch ijzer, dezelfde, 

8, gesmede nagels en krammen, 
dezelfde, 

» 20.-

» s a 
il 50. 

per KG. 
ƒ0.79 • 9, a. marlijn, De Vos, Zutfen, 

b. geteerd touw, V. d. Worp 
Zutfen, » 0.60 

c. netteiigaren, De. Vos, Zutfen, 
per streng, i 0.38 

» 10, verfwaren, Taminian, Zutfen, i 183.40 
2o. het vervoer van asch en vuilnis, ten be

hoeve der gemeentereiniging ged. '86; minste 
inschr. waren: 
perc. 1, A. Franken, te Zutfen, / 419 

» 2, B. Brinkman, » idem » 483 
» 3, W. A. Janssen, u idein » 450 
» 4, G. A. Wigchers, » idem » 403 
» 5, A. Franken, » idem » 489 
» 6, F. Schuurman, » idem » 449 
3o. de levering van 100 privaattonnen van 

Amerikaansch grenenhout; minste inschr. was 
B. Gietelink, te Drummen, voor /' 228.50. 

A m s t e r d a m , 80 Dec: het bouwen van 3 
huizen met beneden- en bovenwoningen, voor 
P. W. Schot; minste inschr. was H. 1. O. 
Haandriksinan, voor ƒ 22,987. 

H a a r l e m , 31 Dec: het driejarig onderhoud 
van de haven beoosten het Oude Schild op 
Tessel, onder beheer van 's Rijks vvateistaat; 
ingekomen 8 bilj, als: 
Gebr. Klein, Helder, ƒ 7000 
G. Moorman idem > 6990 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, » 6880 
D. de Vries, Helder, » 6830 
J. Oldenburg, Bergen, i 6800 
A. Graaf, Helder, i 6560 
P. de Waard en II. Wijker, » 6646 
W. Hillenius, Tessel, » 6386 

NB. De alloopen der aanbestedingen, onder 
beheer van 'srhjks waterstaat, gehouden te 

Haarlem den 31 Dec. j l . en gemerkt a 6 en «, 
werden reeds in het vorige nummer opgenomen; 
de bovenstaande is die, vermeld onder d cn kon 
in dal nummer, wegens gebrek aan ruimte, niet 
geplaatst worden. 

B a a r n , 2 Jan.: bet bouwen van een concert
zaal met bijbehoorende werken aan het hotel 
Velaai-s; minste inschr. was Barends, te Vinke-
veen, voor 7978. 

's-IIage. 2 Jan.: het onderhouden en her
stellen van het Rijks-postgebotiw te Vlaardingcn; 
minste inschr. was B. ran der Hoeven, te 
Vlaardingcn, voor /' 1842. 

I lo rd rech t , 2 Jan.: het bouwen eener steen
houwerij met bovengelegen cvpositiclokaal voor 
A. C. Singels Az., onder beheer van den architect 
II. W. Veth; minste inschr. was Lt. Kooijman, 
te Dordrecht, voor ƒ 8593. 

L e l d e n , 4 Jan.: lo. het inrichten van het 
henhuis ill de Boomgaardsteeg tot bergplaats 
der redilingsladder; ingek. 10 bilj.; 
hoogste inschr. II. .). Sloots. Leiden, ƒ 746 
laagste • J. B. Hoogeveen, idem » 479 
gegund. 

2o. het maken en leveren van 231 tweeper 
soons schoolbanken en 7 schoolborden in 3 
perceelen: 

le perc, ingek. 17 bilj.; 
hoogste inschr. Kaptein den Bouwmeester 

A. P. Planier, / 2421 
laagste » W. Boot, WOU brugge, » 1239 

2e perc, ingekomen 18 bilj.; 
hoogste inschr. dezelfde als voor perc. 1 ƒ 1239 
laagste » P. Langeveld, Oversebie. » 663 

3e perc, ingek. 21 bilj. 
hoogste inschr. dezelfde als voor perc 1 ƒ 12̂ 6 
laagste • T. II. Jansen. Rumpt, » 533 

De gunning dezer drie perceelen aangehouden 
N i j m e g e n . 4 Jan : dooi- de commissie voor 

het oprichten van een huldeblijk aan de com
missie voor den uitleg der stad: het bouwen 
van eene monumentale brug over den Voorweg, 
volgens het plan van den architect J. J. Wove 
ingekomen 11 bilj., als: 
A. A. v. Dommelen, Nijmegen, 
A. Peters, Zenderen, 
II. W. v. d. Waarden. Nijmegen 
,). Knoops, idem 
J. Teumssen, idem 
.1 Gielen, Kessel. 

E. H. Begemann. 
Helmond, 

L. J. Enthoven & Co., 
's-Hage, 

Soc. La Metallurgique. 
Brussel, 

Soc. Franco-Beige, 
Brussel, 

Soc de tiavanx Dyle 
& Bacalan, Parijs, 

perc. 1 perc. 2 massa 

ƒ 5875 ƒ 14,125 ƒ 19,300 

2267 10,086 12,353 

1860 10,360 12,220 

9,740 2157 

1980 

11,846 

11,498 

ƒ 9150 
9000 
8305.18 
5970 

5367.50 

W. Kropman, Nijmegen, 
I). VV. Bloem, Weurt, 

/• 13.200 
» 13,000 
» 12,960 
» 12,889.50 
» 12,479 
• 12,220 
I 12.121 
» 11,975 
> 1),400 
» 10,970 
• 10,394 

12,856 

G. J. Groot. St.-Anna hij Nijmegen. 
J. Bosman, Venloo, 
N. v. Eek, Nijmegen. 
Raming 

's-Hage, 4 Jan.: lo. het onderhouden en ver
nieuwen der straat-, schelp-, grint- en puin-
wegen ged. '86; ingek. 8 bilj., als: 
W. v. d. Kooij, te Amersfoort, ƒ 29,690 
J. Langendijk, » Nieuwhelvoet, » 29,691 
I. de Bruiin, » 's-Hage, » 28,143 
G. H. v. tl. Heijden, » Arnhem, » 25,100 
W. II. de Haan. » Elden, » 24,884 
G. Keij, o Rotterdam, > 24,700 
D. Varkevisser, » Oversebie, » 22,888 
II. Jongenburger, n Waddinksveen, » 22,880 

2o. het leveren van gegoten-ijzeren straatkol-
ken; ingekomen 6 bilj., als: 
J. de Bakker, Oosterhout, f 4448 
J. Zimmer & Zonen, Amsterdam, • 4203.50 
Maats. Uzerg. de Prins v. Oranje, 

's-llage. .) 3899.96 
R. N. Richter, Bergen-op-Zoom, » 3966.10 
Nederl. Stoombootmaatschappij, Rot

terdam, » 385785 
3o. het onderhoud der openbare pompen: ingek. 

2 bilj., als: 
J. v. Riek, te 's-Hage, f 1037 
J. Claus, i idem » 999 

E n s c h e d é , 4 Jan.: bet bouwen van vier 
woningen voor Levi Spits, op een terrein, 
gelegen aan de Alstesche straat bij dc Klim; 
ingekomen 12 bilj, 
H. te Cate, 
Weijdeveld, 
H. Tonis en Derksen 

Vossebeld, 
G. Hofstede, 
II. Lammerink en 

G. Huckriede, 
B. J. Turin, 
Brand en Jeuuink, 
J. W. Rijgers, 
J. Wilberink, 
B. Doornkate, 
H. M. do Bank. 

's-llage, 4 Jan 
wegen op Java 

als: 
te Enschedé, 
" idem 
» idem 
o idem 
li Lotmoker, 

' 32CO 
3173 
3155 
3136 
3074 

rijs, 1980 9,650 
Soc. de Malines, Mechclen, 9,600 

2o. garnituur voor rijtuigen; ingekomen 5 
bilj., als: 
Carl. Schlüper, Remscheid, 
Rencker & Zonen, Utrecht, 
Charles Remy eu Bienfait, Rotterdam, 
Becht en Dyserinck, Amsterdam, 
J. B. Fondii-Blocmcudaal, Vilvorden 

(België), 
N t . -Annapa ro rh l e . 4 Jan.: het onderhouden 

der school kachels in Het Bildt; ingekomen 3 
bilj., als: 
J. Mulder en Geertsma, Vrouwenparochie, 

ƒ220 
H. Polst ra, Oiidebildtzijl, » 169.50 
R. H. Koopinans, St -Annaparochie. . i 160 
gegund. 

Assen. 4 Jan.: lo. het onderhoud van het 
gemeentehuis; minste inschr. was A. de Vries, 
voor ƒ 237. 

2o. bet onderhoud van het gymnasium; minste 
inschr. waren II. Jalving en II. Siuallenbroek, 
voor ƒ 376. 

3o. bet onderhoud der schoolgebouwen; minste 
inschr. was H. de Vries, voor ƒ 1236. 

W a r m e n h u l z e n , 5 Jan.: de aan- en ver
bouw van dc bestaande openbare school, aldaar, 
onder beheer van den architect Du Croiz, te 
Alkmaar; ingek. 15 bilj., als: 
I). Krainei, 
G. Diggelen, 
C. Tuinman. 
G. Moorman, 
J. Werstra, 
Vlaming, 
M. Kamper. 
J. Kemper, 
J. de Nijs, 
C. Urootogoed. 
W. Vasbinder, 
J. Bos, 
J. Dekker, 
K. K ril Ier, 
A. Dorregeest, 

*«»en . 8 Jan.: het bouwen van 2 woningen 
aan den Venevveg, met bijlevering van alle 
materialen, onder beheer van den architect G. 
Stel: ingek. 5 bilj.. als: 

te Sein.gen, 8584 
a idem 7775 
o Sloten, • 7680 
• Helder, 
» Warmenhuizen, 

• 7660 • Helder, 
» Warmenhuizen, s 7600 
i Sc hagen, • 7176 
•) Wannen huizen, s 7167 
» idern s 7154 
I idem • 7149 
i Alkmaar, s 6996 
•> idem • 6989 
» Hurgerbrug, 
» Eenigenhurg, • 6671.80 » Hurgerbrug, 
» Eenigenhurg, • 66-8 
o Schoorl, 6540 
» Alkmaar, » 6198 

II. .1. Ilrnekema, 
Brands, 
A. de Vries, 
J. & E. I.ambers. 
J. Seidel, 

llniigcveen . Jan. 

te Assen, 
» Sinilde, 
'i Assen, 
» idem 
» idem 

het bouwen 

ƒ912 
ii 840 
» 833 
» 79» 
» 742 

van een 
schuur voor M. Rahder, te Hoogeveen, onder 
beheer van den architect H. E. Hoegsma: ingek. 
7 bilj., als: 

G. W. ter Stege, J 480 
W. li ter Stege. » 421 
J. Westeidijk, » 417 
Schulting en Sieders, » 413 
A. v. Aalderen. i 384 
J. Scholtemeijer, » 380 
A. Niehuis, .. 348 
gegund. 

'•-Hage, 8 Jan.: het onderhouden en herstel
len van het Rijkstelegraafgcbouw te Nieuwediep, 
van den dag der goedkeuring van de aanbeste
ding tot 31 Maart '8V; ingek. 10 bilj., als: 

Enschedé. . 3072 
idem I 3047 
idem » 2997 
idem * 2996 

ii idem » 2848 
• idem » 2693 
a idem » 2692 

, ten behoeve der Staatsspoor-
10. dc levering van wagcure< ip Javi 

mises, rol wagens en ijzerwerk voor loodsdeuren; 
ingekomen 6 bilj., als: 

A. Korti; 
C. Gomes, 
J. Duimker, 
A. de Graait', 
G. Moorman, 
W. de Jong, 
Gebr. Klein, 
P. de Waard en H 

Wijker, 
II. Peetere, 
P. Spruit, 

te Helder, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

ƒ930 
ii 919 
• 864 
» 829 
» 795 
» 78» 
» 778 

» 777 
» 715 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E K K E R 
van Z A T E R D A G 23 J A N U A R I 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , 2Jft J a n . 

\eede. te Kl'/j uren, in het hotel Sticker: liet bouwen van loodsen 
in/, voor steen- en pannenhakkorij nabij N'eode. Aanw. te 91/-. uren. 

tmaterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren cn 
stellen van stoomketels, hroojkuipon. ren reservoir, stoom- en water
leidingen, enz., voor de algemeene slachtplaats in de Stads-Rietlanden. 
Inl. in de Dirwtiekeet op het terrein, dagelijks van 11 tot 12 uren. 

AniNirriii.il), te 13 uren, door buig. en weth.: het verbouwen van 
• li' openbare lagere school def Ie klasse no. 7, in de Katthuizerstraat. 
Inl. bij den stadsarchitect, raadhuis kamer no. 101. 

I n i M e r d a n i , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het vernieuwen van af de wuterslnven en tevens veibieeden van 

de vaste houten brug no. 87, over de Spiegelgracht aan de Prinsen
gracht ; 

2n. het vernieuwen van de vaste houten brug no. 102. over de 
Looiersgracht voor de Lnoiei-soVaiNstraut, beide met de leverantie van 
daartoe benoodigde materialen. 

Inl. aan den st idstunmcrtuin, 's morgeus tusschen 10 en 12 uren. 
A m a t e r d a i n , te 2 uren, door de Hollandsche Uzeren-spoorweg-

inaat'Jchappij, in ka>"er no. 46 van het contraalgebonw aan het 
Droogbak aldaar: het leveren van ijzeren lasch- en klemplaten, haak-
en schroefbouten, contrarails en steunklosson in acht perceelen. Inl. 
aan het bureau van den ingenieur van den weg, kamer no. 154 van 
bovengenoemd een traalge bouw. 

A m s t e r d a m , te 2 uren, in kamer no. It) van het centraal adminis
tratiegebouw der Hollandsche IJzeren spoorwegmaatschappij, aan het 
Droogbak: het maken van een haltegebouw en verdere werken aan de 
Aiina-I'aulownastraat, te 's-Hage. Inl. ;ian het bureau van den ingenieur 
van den weg, in kamer no. 154 van genoemd gebouw. Raming/20,5(.'0. 

And el ((iron.), te H uren. door kerkvoogden der Nederl. Herv. ge
meente, bij den kastelein E. Straat aldaar: het geheel amoveeren eener 
besta:mde pastorie e. a. en het bouwen eener nieuwe pastorie met 
schuurtje, met bijlevering van al het benoodigde. Aanw. 25 Jan.. te 
1 uur. 

Men cm een. te 3 uren, bij .1. J. Hosma, op de Fok: het afbreken 
en wederopbimwen van 2 boerenplaatsen te Nijeholtwolde voor de erven 
4. J. Injk. Aanw. gehouden. 

ailiiftfjag, Z« Jan. 
Hooph*ml te 11 uren. door burg. en weth.: het bouwen van een 

gemeentehuis. Inl. bij den architect VV. II, Kam, te Amersfoort. Aanw. 
gehouden. 

«os! er IA nd (Wieringen), te 12 uren. dixtr kerkvoogden der Herv. 
p'ineente, bij ('. Verfaillo. te Hen Oever: het afbreken en bouwen van 
de kerk te Üosterland op Wieringen. Inl bij den architect T. ('. van 
der Sterr, te Hoorn. Aanw. 25 Jan., te 2 uren. 

MolriiH<ïto( (N.-ll), te 2 uren, diKir het R.-K. parochiaal kerkbe
stuur van de II. Anna, bij A. Hink aldaar: het houwen van een kerk 
niet toren en bijbehoorende werken. Inl. bij den architect J. J. vau 
I.;mgela;ir te Prinsenhage. Aanw. gehouden. 

W o e n s d a g , 27 J a n . 
Miiiisi i i.-lit , te 12 uren. door burg. en weth.; het bouwen van een 

Dienw gymnasium aan de Hehnstraat. Inl. bij den stadsingenieur. 
Ro t t e rdam . te 1 uur. door burg. en weth.: het maken van twee 

«Jrie-lifts gashouders, ten heh«>ove der gemeeiitegasfabrick aan den 
Onstzeedijk. Inl. aan het stadstiinmerhuis. Aanw. gebonden. 

H o i i d r r d a K . 2* J » n . 
' i t-Baseh, te 10 uren. door burg. en weth., ten behoeve der water

leiding: 
lo het leveren van gegoten-ij ze ren buizen en hulpstukken; 
2o. het leveren van afsluiters, brandkranen en reservestukken, 

liilj. inzenden 27 Jan., vóór .'t uren. Aanw. gehouden. 
BcMolJen. te 11 uren. door het bestuur \an het waterschap van den 

hiniienpolder van Betonen, de levering van ongeveer 740 stuks iepen 
liet-sters, in twee perceelen. 

H a a r l e m , te 2 ' , uren, door het ministerie van bintunl. zaken, aan 
het gebouw van liet prov. bestuur: het onderhouden van- en hot 
doen van eenige herstollingen en vernieuwingen aan tie gehouwen der 
I^lks-lhw.gere-llurgersehool, te Alkma;ir, van den dag der goedkeuring 
v ' " i ile aanbesteding tot 31 Dec '87. Inl. bij den rijksbouwkundige 
v , l < i r de onderwijsgebouwen en bij den hoofd opzie liter tier universiteits-
Ktlinnwen K. de Hoer Hz., te Leiden. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ2150. 

H a a r l e m , te 2','j uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
wt gebouw van het prov. best.: het onderhonden van- en het doen 
*Ml eenige herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen van het 
paviljoen Welgelegen, te Haarlem, van den d;ig der goedkeuring van de 
fcinlicstrding tot .'il Dec. '86. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de 
"'i'lervvijsgebouwen en bij den opzichter der universiteitsgebouwen K. de 
•oer Hz, te Leiden. Aanw. gehouden. Raming ƒ 3000. 

V r i j d a g , 2W J a n . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van marine, aan het 

gebouw van het prov*. best.: het driejarig onderhond, god, 'gfi— 
Ml van- cn het doei) van eenige herstellingen aan de strand- en duin-

^i'iken ter bescherming vau de licbttoiens aan de noordzijde van het 
?)!:,,:d Schouwen. Inl. bij den hoofdingenieur in het lldè district, te 
sbi|i|(.|burg, en bij den ingenieur, te (Joes. Aanw. gehouden. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van binnenl. zaken,aan 
bet gebouw van het piov. best.: het onderhouden van- en het doen van 

herstellingen en veruieuwiugen aan de Rijks-Hoogere-Hurgerschooi te 
Middelburg, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 
Dec '87. Inl. hij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen en 
den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. deJioerllz.. te Leiden. 
Aanw. gehouden. Raming / 2240. 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- eu het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der Rijkskweek
school voor onderwijzei-s te Middelburg, van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 Dec. '87. Inl. bij den rijksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen en den hoofdopzichter der universiteitsge
bouwen K, de'Moer Hz., te Leiden. Aanw. gehouden. Raming 
/' 3800. 

s-lri>Mli. te 10' \ uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. bestum: het onderhouden van- en het 
doen van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der 
liijks-Hoogere-liurgerschool te 's-Hosch. van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 Dec. '87. Inl. bij den rijksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen eu bij den hoofdopzichter der universiteits-
gebouwen \\'. il. Schoouhein, te Utrecht Aanw. gehouden. Raming 
f 2315. 

Vftasrl i . te 10' 2 uren, door het ministerie van binnenl zaken, aan 
het gebouw vau het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der Rijks
kweekschool voor onderwijzers te 's-Iïosch, van ilen dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 Dec. '87. Inl. bij den Rijksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen en den hoofdopzichter der universiteits
gebouwen \\' l i . ScliMoiihein, te Utrecht. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 3086. 

M - H O H C I I . te 10' -t uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
gebouw van het prov. best.: 

lo. het Onderhonden van- en het doen van eenige herstellingen en 
vernieuwingen aan de gebouwen der Rijks-Hoogere-Burgerschool te 
Tilburg, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
'87. Inl. bij den iijk*hoiiwkimdige voor de onderwijsgebouwen en hij 
den hoofdopzichter der universiteitsgelrOuwen W. II. Sehoonliein. te 
Utrecht Aanw. gehouden. Raming / 3450; 

2o. het onderhouden vau- en het doen van eenige vernieuwingen en 
herstellingen aan de gebouwen der Rijks-Hoogeie-Rurgei-srliool te Hel
mond, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
'87. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen en bij 
den hoofdopziehtor der universiteitsgebouwen W. H. Schoonhein, te 
Utrecht. Aanw. gehouden. Raining ƒ 2700. 

h-lhixrh, te i n ' , uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best: het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan het Rijks-archiefgebouw te 
's-Hosch, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
'87. Inl bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen en den 
hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W II. Sehoonliein, te Utrecht. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 1650. 

Zwolle, te 12 uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan het 
gebouw van het prov. best.: het onderhouden vau- en het dren van 
herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der Rijks-lloogere-
Hurgei-sehool, te Zwolle, van den dag der goedkeuring van de aanbe
steding tot 31 Dec. '87. lui. bij den rijksbouwkundige voor de onder
wijsgebouwen en bij den hoofdopzichter J. r'. Scheepei-s. te Groningen. 
Aanw. gebonden, ftaming ƒ 3026. 

B o r g e r , te 12 uren. do i r burg. eu weth : 
lo, het bouwen van eene school te Duinen: 
2o. het bouwen van eene school te Drouwenerveen; 
3o. bet bouwen van een turfschuur achter de onderwijzerswoning te 

Ruinen, het aanbrengen van een lichtkozijn in de kamer van de onder
wijzerswoning te Drouwenerveen. en het scheiden van het middellokaal 
vau de school te Nieuwbuiuen op het vooraf van de noord er veen plaats 
no. 15. 

A uiw. gehouden. 
( • roni i igen , te 12 uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van hei-stellingen en vernieuwingen aan het Rijks-archiefgebouw te 
Groningen, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 
Dec. '87- lui. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen en 
den opzichter oer universiteitsgebouwen J. t'. Hubseher. te Groningen. 
Aanw. gehouden. Raming /' 1000. 

O l d e u i a r M , te 12 uren, door de vereeniging tot oplichting en in
standhouding van een school met den bijbel, ten huize van H.lïijkerk: 
het bouwen van eene school met of zonder bovenwoning. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best,: het onderhouden vau- en. het doen 
van eenige vernieuwingen eu heistellingen aan de gebouwen der Rijks
kweekschool voor onderwijzers te Deventer, van den dag der goedkeu
ring van de aanbesteding' tot 31 Dec. '87. Inl. bij den rijksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen en den opzichter der universiteitsgebouwen 
J. C. Hubseher. te Groningen. Aanw. gehouden. Raming ƒ 2880. 

( • ron lngen , te 12 uren, dot»- het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. bi st.: het onderhouden van- en het doen 
van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der Rijks
universiteit te Groningen, van den dag der goedkeuring van de aan
besteding tot 31 Dec. '86. Inl, bij den rijksbouwkundige voor de onder
wijsgebouwen en den opzichter der universiteitsgebouwen .1. C. Hubseher, 
te Groningen. Aanw. 25 Jan., te 10 uren Raming ƒ7243. 

Iteeiiu'arden , te 1 uur, aan het gebouw van het prov. best : het 
aanvoeren en verwerken van kleigrond tot bestrooiing van den Groene-

file:///eede
http://AniNirriii.il


D E O P M E R K E R . D E O P M E R K K R . 

dijk. l id . bij don ingenieur van den prov. waterstaat, te Leeuwarden, 
en den opzichter J. Vegter, te Joure. Aanw. 26 Jan., te 11 ui-en. 

N t . - W l l l e b r a r d (N.-bï.). te 3 uren. door A. de Weert, in het koffie
huis van B, Kuijsterinans: het bouwen van een hotel-restaurant met 
stalling, tegenover de grot te St.-Willebrord, gemeente Etten-en-Lour, 
met bulevering der materialen. Inl. bij den architect P. J . van Genk, 
te Leur. Aanw. 25 Jan.. te 1» uren. 

ttrenlngeu, "s avonds 8 uren, door den architect G. Nijhuis. in het 
koffiehuis van F. G. Kempkers: bet bouwen van eene behuizing opeen 
terrein, gelegen aan do verlengde Nieuwe Kbhingestraat. kadastraal 
bekend sectie F no. 1451, gemeente Groningen. Inl. bij genoemden 
architect. Aanw. 27 Jan.. te 11 uren. 

Z a t e r d a g , : io JHII. 
Oudde ru I/..-IL), te 10 uren. door liet bestuur van den polder het 

Oud land, in de raadkamer der gemeente: het leveren van 000 stère 
onderhoud sgrint. 

fluit en nut... te 12 uren. door burg. en weth. van Achtkai-spelen i 
het maken en leveren van een scheidsehutting in de openbare school 
te Harkema-Opeinde. Rilj. inzonden 30 Jan. vóór II uren. Aanw. 27 
Jan., te 11 uren. 

W o r b n m , te 12 uren. door burg. en weth.: de levering van 325 
stère gowasschon riviergrint. lui . bij den gemeeuteareb i tec t ï . Rogtstra. 

1 ' treelit , te 2 uren. door hot ministerie van binuenl. zaken, aan 
bei gebouw van het prov. best: het onderhonden van- en het doen 
van i-enige heistellingen aan de gebouwen van de Rijks-universiteit te 
Utrecht van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
'86. Inl. bij den rijksboitwkundige voor de onderwijsgebouwen en den 
hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W. II. Sehoonhein, te Utrecht. 
Aanw. gebonden. Raming / U^öÜ. 

i ' t r e t - i i i . te 2 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van bet prov. be>t.: bet onderhouden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan het Rijks-archiefgebouw te 
Utrecht, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
'87. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen en den 
hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W. II. Schoonheid, te Utrecht. 
Aanw. gehouden. Raming /' 2000. 

t ' H l i i i l z e n . te 3 uren. door burg. en weth.: 
lo. het houwen van eene onderwijzerswoning; 
2o. het jaarlijkscb onderhoud der gemeente-eigendommen. 
Aanw. :*0 Jan., te 12 l'j uren. 
«.roiiin^cn. liet bouwen van een nieuwe boerenlmizing te Oldeboorn. 

Rilj. inzenden bij Mr. Haaksma Tresling, procureur te Groningen, vóór 
of op 30 Jan. Aanw. gehouden. 

Ma»nduft • I Febr . 
tms t e rdan i , te II uren. door den aannemer L. Vlasman: de stuka

doorwerken van de gebouwen Op de nieuwe veemarkt in de Stadsriet-
landen, te Amsterdam. 

' « - H U K * ' - te l | l / j uur, dooi- het ministerie van binnenl. zaken: aan 
bet gebouw van bet prov. best.: bet onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der Rijks-
kweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam, van den dag der goed
keuring van de aanbesteding tot 31 Dec. '87. Inl. bij den rijksbouw
kundige voor de onderwijsgebouwen en den hoofdopzichter der univer
siteit sgehouwen K. de Koer Hz., te Leiden. Aanw. 26 Jan.. te 101/, 
uren. Raming ƒ 8320. 

i - l t age . te t l 1 / ) uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der 
Polytechnische school, te Delft, van den dag der goedkeuring van do 
aanbesteding tot 31 Dec. '87. fid bij den rijksbouwkundige voor de 
onderwijsgebouwen en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. 
de Roer Hz., te Leiden. Aanw. 25 Jan., te 10 uren. Raming / 14.400. 

N a M t r f l f l»t. te 12 uien. door burg. en weth.: de levering van 
lo. 100,000 straatkeien van verschillende afmetingen; 
2o. 150 000 trottoirsteenen van '*/,,: 
So. 10.000 hoeksteenen van « M s ; 
4o. 1.000 II. hard Steenen trottoirbanden (petit gran it), 
lui . bij den stadsingenieur. 
t t n s l e rdam . te 12 uren. door burg. en weth.: 
In. liet maken van een gebouw voor twee openbare lagere scholen, 

ie klasse, aan de Van-Swindenstraat op den hoek van de Pontanus-
straat. Inl. bij den stadsarchitect, raadhuis kamer no. 101, tusschen 
10 en 12 uren; 

2o. het maken van dijken om de aan te leggen haven voor petroleum-
SChepen in den Amsterdamscben polder, op 1000 M. bewesten de 
westelijke invaart van de houthaven. Inl. bij den stadsingenieur, raad
huis kamer no. 106. tusschen 10 en 12 uren. 

K a p e l Ie (Zeel), le 5 uren. door A. Nijsen, in het koffiehuis van C. 
Markusse, aldaar: het maken van eene bovenverdieping op het woonhuis, 
bewoond door \V. J. van Dam. Inl. bij den architect A. le ('lercq, te 
Kruiningen. Aanw. 1 Febr., te 3 uren. 

I M M S I I U K . 2 Febr . 
Afmen, te 12 uren, door bet ministerie van binnenl. zaken, aan het 

gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-Hoogere-Uurgerschool te 
Mepjiel, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
'87. Inl. hij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen en den 
opzichter der universiteitsgebouwen J . C. llubsclier. te Groningen. 
Aanw. 26 Jan., te 12 uren. Raming ƒ 1508. 

A m s t e r d a m , te IYJ uren. door commissarissen der stadsbank van 
leening, in een der lokalen dier bank: het bun wen van eene hank van 
leeniug in de Marnixstraat. lui . bij den architect W. Hamer, te A m 
sterdam. Aanw. 20 Jan., te 11 uren. 

A m s t e r d a m , te 2 uren. door den architect W. LanghoutGz., inliet 
café de Roode Leeuw: het maken van een gebouw, ingericht tot kelders, 
kantoren enz., voor wijnhandel en tot vier bovenhuizen, op een terrein 
aan de Keizersgracht no. 18. Inl. bij genoemden architect. Aanw. 29 
Jan., te 2 uren. 

K u u r t » » , ten kantore van den rentmeester van het huis Ruurloo: 
de herbouw van een landbouweiswoning, genaamd de Haverkamp, in 
de II o urne, gemeente Ruurloo. Aanw. 25 Jan., te 10 uren. 

Woensdag* 3 Feb r . 
N -Beseh , te 10 uren. door het R.-K. parochiaal kerkhestuur van den 

H. Petrus, in het benedenlokaal der jongelingen-congregatie: het bouwen 
van parochiale scholen met aauhoorighedon. Inl. bij den architect 
Rokius, aldaar. Aanw. 30 Jan., te 10 uren. 

s -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van eene oever voorziening en het leveren en plaatsen van meer
palen langs langs het verruimde gedeelte van den Vaartschcn Rijn, 
tusschen het huis de Liesbosch en het huis de Wiel t , onder de gemeen
ten Jutfaas en Vreeswijk. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan en den 
ingenieur Kemper, beiden te Utrecht. Aanw. 27 Jan.. te 11 uren, samen
komst aan de Draaibrug te Jutfaas. Raming ƒ 3340. 

ITskwerd. te 2 uren. door burg. en weth.: het bouwen van een 
schoolgebouw, privaten, afrasteringen, benevens het noodige ameuble
ment, op een terrein onder seitie (' nos. 209 en 580. gelegen in het 
midden der gemeente, met bijlevering van alle daartoe noodige bouw
stoffen, arhcidslonnou, transporten enz. Inl. bij den architect J. P. 
Hazen, te Groningen, Aanw. 25 Jan., te 12 uren. 

V r i j d a g , .» Febr . 
s - l l age , te l uur, door bet ministerie van waterstaat enz., bet 

onderhouden en herstellen van het post-en te leg raafgebouw te Noord-
wijk, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
'88. Inl. bij den rijksbouwmeester te 's-Hage en den opzichter voorde 
landsgebouwen J. Hart els. te Rotterdam. Aanw. 2U Jan., te 11 uren. 
Raming ƒ 710. 

K . n i i p e n te l uur. door don architect Kvert Rreman, in een der 
lokalen van de sociëteit het t'ollegie: het bouwen van een sociëteits
gebouw aan de IJselkade. te Kampen, met bonfdtoegang aan de Oude-
straat. Aanw. 27 Jan.. te 12 uren. 

' s - l luge . te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leveren van ijzer-, zink- en koperwerk, papierrollen enz. lui . bij den 
inspecteur der Rijkstelegraaf en aan de berstellwigswerkplaats. te 's-llage. 

M a a n d a g , *» Febr . 
<>;nl \ ii-nieir te 2 uren, door Jac. van Acker, in bet koffiehuis van 

P. Tholenaar. aldaar: bot verbouwen van een woonhuis en bouwen van 
een nieuwe graanschuur, met stalling en verdere werken, op de hofstede, 
bewoond door A. J. Akkermans te St.-Aiiualand. Inl. hij den architect 
A. Ie Clercq, te Kruiningen. Aanw. 8 Febr., te 10 uren. 

I l l n s d a g , V Feb r . 
's-Hage. te 12 uren, door bet ministerie van financiën: het onder

houden en herstellen van het gebouw waarin gevestigd zijn de kantoren 
der hypotheken en van het. kadaster te 's-Rosch. van 1 April '86—31 
Maart '80. Inl. bij den Rijksbouwmeester in het 2e district, te's-Hage, 
en bij den hoofdopzichter voor de landsgebouwen J. J. G. R hikes, te 
Breda'. Aanw. 30 Jan., te 10 uren. 

Ui»ren (N-BV.), te Ityj uren. door het R.-K. parochiaal kerkbestuur 
van den II. Lam bert us, lïij mej. G. van de Ven. aldaar: het bouwen van 
een gesticht met kapel, scholen en oude mannen- en vrouwenhuis. Inl. 
hij den bouwkundige IL R. Hendriks, te Os. Aanw. 3 Febr., te 11 uren. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan bet centraalbureau: Restek no. 435 het maken van 
een los- en ladiiigspoor met keibestrating achter de goederenloods te 
Enschedé, lui . aan het centraalbureau en bij den sectieingenieur M . J . 
van Duijl, te Zutfen. Aanw. 2 Febr., te 12' ( J uren. Raming / 5490. 

l i recht le 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor-
wogen, aan het centraalbureau: llestek no. 436. het maken van de 
uitbreiding van het rosorvohgebouwtje op het station Heerenveen. Inl. 
aan bet centraalbureau en bij den sectieingeuieur W. J . Klerk de Reus, 
te Meppol. Aanw. 4 Febr., te 11 uren. 

Woensdag . 12 Febr. 
' s - l l age . te I uur. door het ministerie van waterstaat enz.: de 

aanleg van eene te leg ma II ij n van Ameide naar Meerkerk, en het spannen 
en ophangen van één draad aan de bestaande palen tusschen Meerkerk 
en Goricbem. lui . bij den inspecteur der Rijkstelegraaf, te 's-IIage, en 
hij den lijninspecteur'. te Utrecht. Raming ƒ 700. 

Donderdag ts Febr . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren door gedeputeerde staten van Zeeland: het 

uitvoeren van buitengewone herstellingen aan eenige waterstaatswerken 
en wegen, in drie perceelen, als: 

lo. steiger van Sta.enisse; 
2o. steigerdam aan het Catscheveer; 
So, wegen van den Rijks grooten weg bij Hreskens naar Groede en 

van Groede naar Nieuw vliet. 
Inl. voor perced 1 bij den ingenieur te Zieriksee, en den opzichter te 

St.-Maartensdijk; voor perceel 2 bij den ingenieur en den opzichter, te 
Goes; voor perc. 3 bij den ingenieur, te Neuzen, en den opzichter, te 
Breskens. Aanw. 11 febr. 

W o e n s d a g , 27 Febr . 
O s , te 2 uren. door het R.-K. parochiaal kerkbestuur van den H. 

Willebrordus, in het Koffiehuis van ,1. van den Hoogen, aldaar: het 
bouwen van een congregatiegebouw met kapel en aanhoorende werken, 
en het maken van een aanbouw aan de pastorie aldaar, met bijlevering 
van alle levcrantiëii, transporten, urheidsloonen enz. Inl. bij den bouw
kundige II. R. Hendriks, te Os. Aanw. 10 Febr., te 11 uren. 

Wa e nsda g , 3 H a a r t . 
' s-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat, enz., ten 

behoeve der Staatsspoorwegen: het maken van de aardchaau. de kunst
werken, de overgangs- en eenige andere werken voor- het gedeelte van 
piket 58 tot den oostelijken oever van de Roonervliet, van den spoorweg 
Rotterdam—Hmdi-van-llolhmd. Inl. bij den waarnemend eerstaanwezend-
ingenieur der Staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 23 en 24 Febr., 
te 11 uren, aanvangende bij het beginpunt van het werk. Raming 
ƒ 672,000. 

Prf jsepgaaf gevraagd van 10,000 HL. schelpkalk, 30,000 verschil
lende soorten van muurtegeltjes, 400,000 machinale en andere Friesche 
steen, 60,000 platte, gegolfde en gewone pannen en 500 M 3 puin, alles 
franco scheepsboord. Prijsopgaven worden ingewacht aan het adver
tentiebureau van C. van Abs, te Leeuwarden. 

A F L O O P 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
G r o n i n g e n , I I Jan.: het verbauwen eener 

behuizing voor mej. de Wed. J. M. Gerzon, onder 
beheer van den architect G. Nijhuis; ingek. 15 
bilj., als: 

"J. de Vries, 
T. IJ. Jelsma, 
J . Ibelings, 
II. de Jong, 
.1. Haupt, 
K. W. Wietzema, 
G. Moulink, 
H . Janssen, 
D. Dooijes, 
O. S liiddens, 
E . Peters, 
.1. II. Mulder, 
II. Meijer, 
IJ. Dalmolen, 
H . J . L. Walker, 
gegund. 

ƒ 8676 
• 7888 
» 7749 
» 762.1 
» 7596 
» 7544 
.i 7515 
» 7398 
» 7368 
* 7243 
. 7235 
« 7198 
» 7169 
» 7147 
.) 6987 

Z a a n d a m . 16 Jan.: In. het makenen plaatsen I Mama, ingekomen S bilj., als: 
van een ijzeren lichtopstand; gegund aan de A. Melen, te Hreda. f 1612 
maatschappij de Usel, te Kampen, voor ƒ 975. A. Verhagen & Zn., » idem • I M P 

2o. het maken van een houten brug, tnt toe- .1. II. Kroes, » idem » 1410 
gang naar lint kerkhof; gegund aan A. Verlaan M a a s l a n d , 19 Jan.: liet bouwen van eene 
& Zn., t i ' Zaandam, voor / 355. kerk mei toren, onder beheer van den architect 

3o. het maken van een houten steiger nabij E. I. Margry, te Rotterdam; ingekomen 9 bilj., als: 
den lloogendijk; gegund aan Wed. G. Gras .* J . Slot en II. Slot. te Maassluis, J 69,200 
Zn., te Zaandam, voor / 1183. D. hrijnen. » Amsterdam, . o4,940 

4o. het verlioogen van een gedeelte der Nieuwe Wed. G. Oamesi &Co . . 
Stadsherberg; gegund aan K. van Santo & Co., i N . Porquin & Zn., 

.1. Slenters, 
J. v. Groenendael 

te Koog a/d. Zaan, voor ƒ 1050. 
K o u d u m , 16 Jan.: liet houwen van pene 

stelphuizing voor S Kramer, ouder beheer van 
den architect L . Reitsuia; ingek. 14 bilj 
T. Seuioins, 
II. Konrnstrl, 
A. v. R a n d e n , 

I.!. Rionstra. 
: II. Stuur, 
j E. v. d. F e e r , 
! P. Kampman t 
J Smid. 
: .1. Konst, 
i A. Schrale. 

"Neuzen . 12 Jan.: het maken van werken tot 1 ' j \ Kaber, 
verdediging van den oever van den ealamiteusen I | | . Zwarts, 
polder Nieuwe-Neuzen. I J . v . d. Meiden, 

Perc 1, zinkwerk en steonbestorting; ingek. I s. <|e ' 
12 bilj., als: 
J . de Jonge, 
G. Holier Gz., 
P. de Vriend, 
A. v. d. Beek, 
M. Adriaansen, 
A. de Jong, 
A. Vermorcken, 
J. v. Eek, 
II. Ilage, 
IJ. Koole, 
P. A. v. d. Velde, 
.1. Tollenaar, 
Raming 

te Biezelinge, 
» Scherpenisso, 
. Sas-van-Gent. 
• Zaainslag, 
9 Sas-van-Gent, 
D Neuzen, 
» Hontenisse, 
» Mardinksveld, 
i' Middelburg. 
» Neuzen, 
1 idem 
a idem 

I J . de .long, 
ƒ 3990 , p t f j , „ „d . " 

K i i l 1,1 ill . 

te Miikkiim, 
1 Kouduui, 
» Staveren, 
• Worklim, 
,1 idem 
»> Sondel, 

1 Hindeloopen, 
1 Hakhuiien, 
» Warns. 
» Koudum, 
• Nijland, 

Iloiiipliiin, 
1) Koudum, 
• idem 

ƒ 8397 
» 7888 

861 

1 Rotterdam, 
» hVrkel, 
• Haarlem, 
1 's-llage, 
1 Gouda. 
• Utrecht, 
• Zevenbergen, » 47,478 

20 Jan.: bel bouwen van een nieuw 
11 directeurswoning voor de Martha-

('. P. W. Dossing. 
De liont eu Stnincken 
A. v. Mc 

A l l e n 
sticht 

53.543 
50,250 
50,070 
49.753 
49,547 
49.300 

beheer van den architect J. 
igek. 15 bilj.. als: 

te Gouda; ƒ 24.239 
» 's-Hage. 
» Utrecht, 
I idem 
» Nieuwlekkerland, . 22,198 
• Hilversum, » 21.943 
II Waddinksveen. 
n Utiueht, 
a Gouda. 
» Allen, 

23,500 
23.181 
22.449 

21,424 
20,800 
20.793 
20.773 

3924 
3790 

18 Jan.: het leggen van een kunst 

3550 
3340 
3301) 

» 3300 
. 3288 
11 3276 
» 3240 
» 3197 

/ 4030.76 
Perc. steenbestoiting; ingek. 9 bilj., als: 

A. M. Langeveld, te Hardinksvcld, ƒ 12,590 
» Sas-van-Gent, . 12,000 
. Zaainslag, • 11.170 
» Hardinksvcld, . 10.900 

10,897 

» •"'•"'[weg van Oudwoode tot den Wnuddijk, ter lengte 
» 3640 J v m l 3709 M . ; ingekomen 14 bilj.; minste insciir. 

was. II. de Herder, te Groningen, voor /'13,637, 
tan Wien liet werk is gegund. 

Assen , 18 Jan.: hot bon wen van een bnrger-
wiHiuliuis aan don godompteil Singel, onder 
beheer van don architect I, van Houten; ingek, 
7 bilj.. als: 

.1.' Lamberts, ƒ 4100 
G v. d. Grampol, • 3987 

Nouzon. 

Vlissingen, 
Middelburg, 
Neuzen, 
idem 

E. Lambert. 
I. P. Rroeketna, 
II. .hiking en II. 
O. ftouwsina, 
G. II. Hroekoma. 
gegund. 

K e d e m t r e * 19 

i> 7786 stichting, onder 
.1 7449 ngevelil -Ir.: i 
, 7 2 7 1 : W. de .long. 

I1. Honselaar, 
» 6773 i VV. v. Vloten, 
» 6675 i •'• l f Usechuit, 
„ 6590 I A. do Hoor, 
. 6491 ! i Ward, 
. 6375 ' !'*'• Ver bruggen. 
» 6338 | ( i - Verweij, 
, i 6048 - Hollander. 
» 6994 W. v. Lokhorst, 

('. .1. v. Vliet on 
Rutgers, 

K. Stapper, 
L. Gesmaii, 
(i. II. v. d. Will. 
('. .1. Koot on Van 

Dorst, 
Raming 

Gegund aan G. II. v. i l . Wilt. 
V i i i n r n . 20 Jan.: net gewoon onderhoud over 

'86 en het doen van eenige v u rieuv.'.i gen cn 
herstellingen aan do gebouwen, eigendommen 
on straten der gomeonto, in 4 perceelen. 

Perc 1. timmerwerkj ingek. 7 bilj., als: 

ti Aurlanderveen, 
• A Ken. 
ii Ouilslioorn. 
ii Rroukclen. 

,) Gondii. 

19.943 
19.589 
19 563 
19,380 

18,999 
19,754 

» 10,774 
» 10700 
» 10 500 
» 10,478 | 

ƒ 12,716.5b i MIL al 
, . . II. . . Kaak. 
hot bouwen van oene 1 

.M. Adriaansen, 
A. v. d. Bock, 
J. v. Eek, 
J. Tollenaar. 
J . Vorkuijl (Juakke-

laar, 
II. Ilagc, 
P. A. v. d. Velde, 
A. do Jong, , 
Raming 

U r a n l n g e n , 13 Jan.: an uouwen van oenei • n,..m,i f), 
heeren behuizing met bovenwoning, aan den I o rjekker 
Zuidersingel onder behoor van don areliitoot | A y j ^ 
G. Nijhuis; ingek. 19 bilj., als: 
Th. Hendriks, te Groningen 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
idem 
idom 
idem 
idom 

Smallenbrnek, 

3S69 
3349 
3286 
3280 
3150 

Jan.: bot maken van oon 
verhoogde los- en laadplaats, to Dieren, on het 
uitvoeren van oenige straatwerken te Velp, onder 
beheer van don architect M. K. Smit, to Dieren. 

Pare 1, los- en laadplaats; ingekomen 10 

D Dalmolen. 
J. Ibelings, • 
B. de long, » 
Van Dijk, • 
E . Herkonbosch, » 
D. Dooijes, » 
Schellens, » 
J. Haupt eu Werkman, » 
Rodors, » 
E. W . Wietzcma, • 
I). S. Diddens. » 
G. Meiilink, i 
Van Erp, » 
Van dor Werf, • 
II. .lansen, » 
J . H . Mulder, > 
Peters, i 
T. IJ. Jelsma, » 
gegund. 

B o l . w a r d , 14 Jan.: het leveren van 430 
stère riviergrint voor den weg Bolsward—Har-
lingen; de levering is gegund, aan G. Anneina, 
te Midliiin, 230 stère a f 2 43 en aan Van 
Koppenhagen & Co., te Utrecht, 200 stère i i f 2.34. 

I lo r ru loo , 15 Jan.: het bouwen van een 
heerenliuis voor J . J . deTourton Bruijns; ingek. 
8 bilj., als: 

te Lochem, / 7040 
> Borculpo, » 6880 

f 21 097 I J- v' "W-
- » M » l £ - j ! t £ t e * g , 

D. W. Bloem, 
W. II. do Haan, 
gegund. 

Perc. 2, bestratingen; ingek. 6 bilj., als 

te Silvolde. ƒ 5880 
» Qieeendam, » 4998 
• Doesburg, » 4874 
. Pannerdon, » 4824 
. Wijk-bij-Duurstode. » 468') 
» Wéstorvoort, » 4050 
> Doesburg, » 4630 
. Oosterbeek, » 4444 
• Weurt, 1 : 1 
ii E l d e n , 

.1. A. Dumolin, 
W . Liigorwoij. 
L . v. Nugteron. 
P. v. Lith, 
J . ,1. Ilogolidoorn. 
A. C. Poot, 
.1. Schouten, 

Perc. 2, metselwerk 
II. Labris, 
.1. Uitruisen. 
A. M. Labrio, 
I. Witkamp 

Perc. 3, verfwerk; ingek. 3 bilj., als 

ƒ 553 
.1 529 

528.55 
. 491 
.. 476 
i. 459 
» 399 

ingek. 4 bilj., als: 
ƒ 8 1 5 
„ 798 
» «50 
» 595 

20.280 
» 19,580 
» 19.470 
* !n !ba I Perc. 2, bestratingen; ingek. 6 bilj., als: I p, Siiruit. 
" i Versteeg, te Velp, / 3477 O. Moorman, " \ti'l' D. W. Bloem, . W e u r t , » 3111 s. Krijnen. 
"ÏS'uift 1II. J. Kaak, «Silvolde, . 2880 ! ( iel ir . 'Klein. 

i i 'tïï I W . Vloeming, . V e l p , . 2745 | c . Kroon, 
" . . ' S i Jaarsveld, » Silvolde. . 2555.50 |,,. Waarden Wijker 
" M VV. II. de Haan, . Elden. • . 2464 x. p,„.|, 

: ! S w | n j - , t ?• a 
» 18 668 B r e d a , 19 Jan.: het maken van een nieuwe j I. Poppen, 
. 18 '90 winkelpui, oen gebouw voor smederij met aan- I M. Poppen, 
> 18 533' hooren en eenige veranderingen in een R. Hijkor. 
» 18 257 i bestaand gebouw, onder helleer van den architect 1 W . Hermans, 

A. Voilegh. 
Metselwerk, ingek. 7 bilj.. als: 

.1. A. Mol, to Breda, 
Qebr. W. M. en J . Simons, » idem 
A. v. d. Heide, 

j A. C. Bom, 

J. Lubhers, ƒ 512 
F. v. d. Wolk, n 503 
V. Kooijiuan. u 498 

Perc. 4. loodgiotorswerk; 
C. Schram, • 315.70 

Aan do minste inschrijvers gegund. 
\ \ l e r i n g e n . 20 Jan.: bot afbreken dor be-

4084 | staande on het bouwen eener nieuwe school, te 
Winterland; ingek. 12 liilj., als: 

t< Helder. /* 3842 
> idem >> 3795 
i idem i 3(100 
» idem .» SAM 
,1 Wielingen, i 3C.00 
a Helder, • 3548 
i Wielingen, » 3420 
* idem « 3305 

idem =» 3222 
idem l 3203 
idem l 3184 

» idem » 2058 

H . J . Assink, 
J . H . Rietman, 
H. J . Meerilink Veld 

boom, 
E . Pasman, 
A. J . Ja:.sou. 
J. Veltliuijs, 
G. .1. Biljardt, 
l i . H . Bl.mkvoort, 

'i idem » "780 
» Vorden, » 6429 
> Barchem, » «41)0 
» Borculoo, » 6280 
» Lochem, » 5978 
a Eibergcn, » 5742 

BUHUITI, 16 Jan.: de levering van ongeveer 
100,000 straatklinkers vóór 15 Kebr.; minste 
inschr. was J . A. Verburgh, te Lienden, voor 
' 1.06 per M». 

W . v. Boxtel. 
Tb. Kessels, 
.1. Mol, 
gegund. 

Timmerwerk, ingel 
Ant. Dieion, 
,1. Schoenmakers, 
A. Verhagen & Zn., 
P. A Domes, 
G. V ddkiiinp. 
W. v. Oosterhout, 
J . B. Kroes, 
J . v. Dicudcrcn, 
.1. .1. Kooptnans, 
F. C. Selu'auwen, 
W. F. Reiebardt, 
l . Chaoot, 
gegund. 

a 
idem » 833 

» idem » 750 
s idem » 740 
• idem » 735 
1 idem • 710 

b i l j , als: 
te Rreda, ƒ 7 7 6 
t idem i 770 
» idem » 751 
» idem i» 744 

idem * 735 
• idem l 600 

• idem » 684 
• idem » 660 
s idem i 624 
> idem » 568 
i idem » 555 
s idem » 406 

liiinikor 20 Jan.: bot afbreken van oen 
j buis mot schuurtje en bot bouwen van eene 

ƒ 868 j stelphuizing voor 20 hoornbeesten op Arkeus, voor 
» 845 i bot R.-K. armbestuur; ingek. II l i i l j . , als-

Tjuiiiiirum. f 3652 
P, Westrii, a Arum, • 3440 
W . Aiuiouia, n Franeker, » 3332 
p. Boonstra, « Henaldum, » 3280 
J. Dijkstra, » Wolsrijp, . 3219 
C. BOOtama, a Franeker, . 3164 
E. Statema, » Dongjum, • 3150 
W. do Groot, » Tjiun, » 3045 
S. de Zee, » Tjiiinarum, » 2947 
.1. Wratra, • Fr.iuokor, . 2929 
K. Kloosterman, i Tjiunarmn, a 2869 

' , - l l a g e , 20 Jan.: het loggen van sporen en 
wissels, mot de levering van ballast en het 
maken ran gebouwen en verdere inrichtingen 
op het station Kokhuizen (lijn Zaanstreek 
Kokhuizen); ingek. 27 bi l j , als: 
L. Kok, IJmuiden, f 227,300 
W. Wcstorliof, Wcesp, a 226,424 
D. Zuiilorlioek, Amsterdam. » 225.785 
J. .1. Dekker, Lent, • 225,490 



H. v. Khijn, Kaarden, 
C. D. Klovn, lianiiisdnnk, 
L. di> Rn.iv, Tilburg, 
C. J Maks J L , en J. J. Boekholts, 

Amsterdam. 
P. Vlasman, Utrecht, 
K. R. Kuipen, Nieuwerumstel en C. 

v. Koven. Amsti rdam, 
J. Seboeumeijer en A. Kos knolhaaldei 

Rotterdam, 
A. J. v. Liemt, Amsterdam, 
D. v. d. Tas, Charlois, 
J. Koster. Amsterdam, 
0. Volker, Dordrecht, 
A. Vos B/.., Amsterdam, 
M. A. J. Taverne. 's-Hage. 
II. G. Brouwer, Stiens en Tj. Klooster

man, n, T 11. -111111. 
G. D. v. l>M»ni, Amsterdam, 
H. .!. Meekers, idem 
.1. Koov. idem 
P. K. Miruiido. Geertruideuberg en H. 

R. Mirande, 's-Hage, 
W. A. G. Jansen. Utrecht, 
K Bteeker, Zutlen. 
T. G. Hekbuis eu D. Damstra, 

Leeuwarden, 
P. Verhruggen. W'addinksveen, 
0. Kekhardt, Almeloo, 

Dm dn- , l i t 20 Jan.: het bouwen van 36 
arbeiderswoningen op eon terrein in de Toulon-
schcluan voor de houwvereeniging Kigen Haard; 
ingek. is lijlj., als: 

perceel 1 perceel 2 
18 woningen 18 woningen 

f> K O P M E R K E R . 

^VCZLÏHTW™' """"„beheer van den .utiliteit II. E. Hoegsma, te Hoogeveen 
school school massa 

„ en woning 
j Ki„ A V e e n 'ngen Linde 
1 ri ' XvC,m'st: f

 4 8 5 0 / :«60(won.) ƒ 12 984 
•1. Otten, Mcppel, 4298 7693 ' J I f ™ 

» 219,900 
» 218.800 

i J. Öt'tèti, Mcppel, 
• 21S.O00 ¥. Abcrson. Steen-

» 217.188 
• 210 900 
» 210,000 
» 215,867 
» 213,180 
» 21:1.200 
» 2l:i.07.1 

» 21 ,̂500 
» 212,480 
» 204,965 
» 204,9(10 

» 20:'.9(>0 
» 202.200 
» 201,800 

1 198.577 
' 197.487. 

194,765 

wijk, 
G, Tcilman. Hoorn

bergen en J. 
, Duursma, Drachten, 
A. Nichuis, Hoogeveen. 
A. Vrielink, Zuid-

wolde, 4040 
•I. Kleinmeijcr, 

Arereest, 4102 
E. J . v. Eik, Up-
, i;enbiiiz ;1820 

•i. Emmink, Mcppel, 3928 
J. Hoiiwkamp, Zuid-

wolde, 
II. Schotkamp, 

A vereest, 
R. Hakker cn J. v. 

d. Veen, Mopnel. 4500 
vv. Stappen belt, 

Veeiiiiigen, 3960 

7857 

7150 

6979 

6730 
6436 

3616 6553 

8143.20 

11,886 

11,883 

11,767 
11,500 

11,150 

11,171 

10,480 
10,236 

10,169 

BIJ V O Ü Ü S K L 
VAN 

Gegund in massa aan J. Kouwkamp. 
I M H , " ' L Ï " " , " - " ' -

 22 J a n - : d p '««ring van 
150 last klopstoen, 111 5 partijen van 30 last- ee-
gund aan do minste inschrijvers 

Jan Degens & Zn„ 
J. P. T. Krans, 
Wed. dc tioo, 
J. F. II. v. d. Engh 
G. Srli.MM''II, 
D. J. Kwak, 
J. v. d. Vlugt Jr., 
N. Klaus, 
L. Kooümans, 
Aljes en Barto. 
W. v. Zeijl, 
Z. v. Schelt Dl., 
.1. C. .lonkci-s, 
J. J. Kooijmans, 
H. Degens Jr., 
J. v. Welscnis, 
P. v. Dricl. 
A. du Vijn. 
gegund. 

Op de massa was ingeschreven door: 
.1. P. T. Krans, ƒ 59 2.10 
J. v. d. Vlugt Jr., 63,100 

V e n h u i . 22 Jan.: het restaut-ceren van den 
oostelijken gevel van het Raadhuis; ingek. 0 
bilj.. als: 
II. ile l.aiicr, te Kesscl, ƒ 4094 
P. I'eliliiugs. ii idem '» 4240 
J. I.. Gielon. » idem » 4050 
J. Chatorie, » Tegelen, . 3985 
I. Coppes, . Venloo, .. 3945 

J. Kosman. n idem i 3655 
Raming » -MIMI 

I r i - i ' h e 22 Jan.: do leveling van 200 M ; 

grint, ten dienste der gemeentewerken; ingek. 
14 bilj.. als: 

/' 30.735 
29,650 
29,130 
27.500 
27.036 
26,!)35 
26300 
26,500 
26,480 
26,258 
26.078 
25,574 
25,549 
25,420 
25,393 
25.000 
24,900 
24,747 

ƒ 30,73.-1 

27.122 
20.935 
26 900 
26.500 

26 299 
26,105 
25.574 
25.549 
25,3!>7 
25,423 
25.000 
24,900 
24,737 

10 Werkendam, 
» Vianc (Zeeland). 
11 Gorishoek, 
• Bansweerd, 
•I Neuzen, 
» Sliedrecht, 
>i idem 
» Viane (Zeeland), 
. lerteke, 
' Pilpendlecht, 
| Werkendam, 
- Sliedrecht, 

Nijmegen, 
' Sliedrecht, 

per M< 
/' 1.84 
» 1.63 
• 1.78 
i 1.78 
> 1.77 
»in* 
» 1.72 
• 1.71 
• 1.70 
• I.045 

i 1.64-'' 
• 1.62 

1.60 
1.5S 

II, den Haan, 
J. Kerrcvocts, 
Jacob Larooij. 
G. V. .Moeien. 
I'. A. Dolk. 
L. Die|ienhorst, 
Joh Volker, 
Jan v. d. Berg, 
W. v. Usselilyk 
Jaeolnis Kos, 
J. don Haan, 
J. M. Dekker, 
J. E. Lips. 
G. den Dunnen, 
gegund. 

Enschede , 22 Jan.: het bouwen van zes 
woonhuiten voor M. Spits, onder beboer van don 
architect II. Heijgers; ingek. 8 bilj., als: 
II. Laminoriiik on G. 

to Enselu'dó, 
o idem 

Idem 
idem 

l.ouuekcr, 
Enschede, 
Lonncker, 
Enschedé, 
eu Jminiuk. 
het houwen van oom 

•de Huik 
Hotstede, 
Vosseheld, • 
E. Hi .iii.l en Juiinink. » 
Williorink, 
Turriii, , 
Punt, 
Doorerica te, „ 

Gegund aan E. Brand 
• •Mw.h te , 22 Jan 

./' 3231 
» 2984 
• 2962 
» 2770 
» 2708 
• 2657 
» 2648 
• 2583 

i i 7 — u ooowen van eene 
school en oiiderwijzci-swoniiiK tc Linde en eene 

I. erwerda, 9 te Leeuwarden, 
A. Boonstra, " ~ „ i a „ n 

B. Stoensma, » Lemmer, 
P. Ferweida. , Leeuwarden, 
Jan do Jong, » j , i e I n 

per last 
J 4.70 
» 4.70 
• 4.60 
» 4.60 
» 4.60 

D E O P M E K K E R 
van Z A T E R D A G 30 J A N U A R I 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 1 f t f t r . 

k M l N N M . to 11 uitML. door den aannemer L Vlasmaii: de stuka
doorwerken van de gebouwen op de nieuwe veemarkt in de Stadsriet-
landen, tc Amsterdam. 

's-Hage, te II 1 . , uur, door liet ministerie van binnen!, zaken: aan 
het gebouw van bet prov. best: het onderhouden van- en het doen 
MUI eenige herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen dei Rijks-
kweekseliool voor vroedvrouwen te Rotterdam, van den dig dei' goed
keuring van de aanbesteding tot 31 Dee. '87- htl. bij den rijksbouw
kundige voor de onderwijsgebouwen en den hoofdopzichter dei" univer
siteitsgebouwen K. de Boer Hz., te heiden. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 8.3211. 

«-liane, te 11 1

2 uren, door het ministerie van biunenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van eenige heistellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der 
Polytechnische school, te Delft, van den dag der goedkeuring van de 
aanbesteding tot 31 Dec. '87. Inl bij den rijkshouwkiiiidige voor de 
onderwijsgebouwen en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. 
de Doer Hz., te Leiden. Aanw. gehouden. Raming ƒ 14.400. 

M a a s t r i c h t , te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van 
lo. 100,000 straatkeien van verschillende afmetingen; 
80. 150,000 ti-ottoirsteenen van 
So. 10.001» hoekstoenen van 
4o. 1,000 M. hardsteen en trottoirbatulen (petit granit). 
Inl. bij den stadsingenieur. 
v i t i - i r r d a m , te 12 uren. door burg. en weth.: 
lo. het maken van een gebouw voor twee openbare lagere scholen, 

le klasse, aan de Van-Swindenstraat op den hoek van de Pnutauus-
straat. Inl. bij den stadsarchitect, raadhuis kamer no. 101, tusschen 
10 en 12 uren; 

2o. het maken van dijken om de aan te leggen haven voor petroleum-
solio|>en in den Atusterdamsehen polder* op 1(500 M. bewesten de 
westelijke invaart van de houthaven. Inl. bij den stadsingenieur, raad
huis kamer no. lOfi, tusschen 10 en 12 uren. 

V i o n . i i o r t i . te 4 uren. door den architect M Viets, bij K. de Vries, 
aldaar: het houwen van een woonhuis aan den Rijksstraatweg, te Zuid-
hom. Aanw. 1 Febr.. te 2'/j uren. 

K a a e l l e .Zeel.), te 5 uren. door A. Niisen, in het koffiehuis van 0. 
Markusse, aldaar: het maken van eene bovenverdieping op het woonhuis, 
bewoond door W. .'. van Dam. In!, bij den architect A. le t'lercq, te 
Kruiningen. Aanw. 1 Febr., te 3 uren, 

(•ran In gen . 's avonds 8 uren. door de heeren Leek eu Jacobs, in het 
koffiehuis van II. H. Kisch : eene aanzienlijke verbouwing aan eene winkel-
behuizing aan het A-kerkhof, geteekend D 129, onder bijlevering van 
alle houwstolTeii. arbeidsloonen enz. Bilj. inzenden 1 uur vóór de be
steding hij den architect X. VV. Lit. Inl. bij genoemden architect. 
Aanw, gehouden. 

D i n s d a g , 2 Febr. 
A s s e n , te 12 uren. door het ministerie van biunenl. zaken, aan het 

gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan de Riiks-Hoogej-e-Hurgei-school te 
Meppol, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
'&7. Inl. hij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen en den 
Oprichter der universiteitsgebouwen J. ('. Mubscher, te Groningen. 
Aanw. gehouden. Raming f 1598. 

Dedemsi aart . te 12 uren, in het hotel Steenbergen: het bouwen 
eener landbnuwvrswoning voor mevr. de Wed. .1. EL van Itarneveld. 

A m s t e r d a m , te 1' : uren. door commissarissen der stadsbank van 
leening, in een der lokalen dier bank: het houwen van eene bank van 
Veiling in de Marnixstraat. ltd. bij den architect \V. Hamer, te Am
sterdam. Aanw. gehouden. 

A m s t e r d a m , te 2 uren. door den architect W. Langbout fiz., inliet 
eafé de Roode Leeuw: bet maken van een gebouw, ingericht tot kelders, 
kantoren enz., voor wijnhandel en tot vier bovenhuizen, op een terrein 
aan de Keizei-sgracht no. 18. Inl. bij genoemden architect. Aanw. 
gehouden. 

I tut ir loo. ten kantore van den rentmeester van het huis Ruurloo: 
de hcrltoiiw van »>en landltouweiswoning, genaamd de Haverkamp, in 
d»' Huurne, gemeente Ruurloo. Aanw. gehouden. 

Waensdaff, » l 'ebr . 
N-Ba«rh, te 10 uren. door het R.-K. parochiaal kerkbestuur van den 

H, Petrus, in het benedenlokaal der jongelingen-congregatie: het liouwen 
J*n pankdiiale scholen met aauhoorigheden. lui. bij den architect 
ffoUius, aldaar. Aanw. gehouden. 

n- l la§-e , te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
fiaken van eene oevervooiziening en het leveren en plaatsen van meer
palen langs langs het verruimde gedeelte van den Vaart se hen Rijn, 
tusschen het huis de Liesbosch en het huis de Wiers, onder de gemeen
ten Jutfaas en Vreeswijk. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan en den 
"igenieur Kemper, beiden te Utrecht. Aanw. gehouden. Raming 
/ -'(340. 

Have l (X.-Br.), te 12 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur 
j*0 O. L. V. Hemelvaart, in de herberg van de Wed. G. Drums: het 
"'voren en plaatsen van eikenhouten zitbanken met bijbehoorende 
Weiken. 

Hals w a r d , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van 100 stère riviergrint; 

het leveren van 200 stère gegraven zand. 

Is keten! , te 2 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
schoolgebouw, privaten, afrasteringen, benevens het noodige ameuble
ment, op een terrein onder sectie C' nos. 2(59 en 58U, gelegen in het 
midden der gemeente, met bijleveriiig van alle daartoe noodige bouw
stoffen, arbeidsloonen, transporten enz. Inl. bij den architect J. P. 
Hazen, te Groningen. Aainw. gehouden. 

Deven te r , 's avonds 6 uren. in het koffiehuis van J. H. van Houten,: 
het bouwen van twee woningen^op een terrein, gelegen aan de Een-
drachtstraat, voor G. liuter. 

D o n d e r d a g , 4 l 'ebr 
K l o e m e n d a a l , te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 

een onderwijzerswoning te Vogelenzang. Itilj. inzenden 2 uren vóór de 
besteding. Inl. bij den architect Roog, te Haarlem. Aanw. 1 Febr., te 
12 uren. 

H a a r l e m , te 2 uren. door burg. eu weth.: het dagelijksch onder
hond van- en het verrichten van eenige vernieuwingen aan de stedelijke 
werken van 1 Jan. '8(1—81 Dec, '89. in \h perceelen. 

ZMIIIIC. te 2 uren, door het kerkbestuur der Israêlietische gemeente: 
het verbouwen van 3 perceelen in de Vooissl raat en Korte Kamperstraat. 
Aanw. gehouden. 

V t r r c h t , te 2 uren, door den architect W. J. van V'ogeljHiel, in het 
Haagsche koffiehuis: bet amoveeren van een winkelhuis, staande en 
gelegen aan de zuidzijde van de Oudegracht, bij de Uakkerbrug, wijk 
D lm. 0tf, ten noorden begiensd door het hotel liet oude kasteel van 
Antwerpen, en het bouwen van een winkelhuis. Inl. bij genoemden 
architect. Aanw. 2 Kebr., te 2 uren. 

V r i j d a g , Peft>r. 
I i ramsherf ten , te 11 uren. door burg. en weth.J: 
lo. het bouwen van eene school te Ane; 
So, het bouwen van eene school te Den Velde; 
3o. het bouwen van eene onderwijzerswoning te Holthone; 
4o. het verbouwen der school te l)e Krirn aan de Lutterhoofdwijk; 
in vier perceelen en in massa. Inl. bij den architect 11. K. Hoegsma, 

te Hoogeveen. Aanw. 4 Febr.. te 10 uren. 
A r n h e m , te 12 uren. door het ministerie van biunenl. zaken, aan het 

gebouw van het prov. best: het onderhouden van- en bet doen van 
heistellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der Rijks-Hoogere-
Hurgei-school, te Zalt-Hommel, van den dag der goedkeuring van de aanbe
steding tot 31 Dec. '87. hd. bij den rijkshomvkundigo voor de onder
wijsgebouwen en den hoofdopzichter der univei-siteitsgebouwen W. IL 
Schoouhein. te Utrecht Aanw. I Febr. te 12 uien. Raming J' 12G8. 

A r n h e m , te 12 uren. door het ministerie van biunenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. bost.: het onderhouden van- en het doen 
van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der Rijks
kweekschool voor onderwijzers te Nijmegen, van den dag der goedkeu
ring van de aanbesteding tot 31 Dec. '87. Inl. bij den rijksbouwkundige 
voor de onderwijs, ebouwen en den opzichter der universiteitsgebouwen 
J. C. Iluhschcr. te Groningen. Aanw. gehouden. Raming ƒ 2690. 

s-Hage, te 1 uur, door het ministerie van watei-stant enz., het 
onderhouden en herstellen van het post-en telegr.iafgebouw te Xoord-
wijk, tan den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
'88. Inl. bij den rijksbouwmeester te 's-Hage en den opzichter voorde 
landsgebouwen J. Üartels, te Rotterdam. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ710. 

K a m p e n , te 1 uur. door den architect F.vert:lireman, in een der 
lokalen van de sociëteit het Collegie: het liouwen van een sociëteits
gebouw aan de I.lselkade, te Kampen, met hoofdtoegang aan de Oude-

I straat. Aanw. gehouden. '-̂ H 
'u-Dage. te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

leveren van ijzer-, zink- en koperwerk, papierrollen enz. Inl. bij den 
inspecteur der Rijkstelegraaf en aan de herstellingswerkplaats, te 's-Hage. 

Z a t e r d a g . • Febr . 
Wonse radee l , te 10l/2 uren, door burg. en weth.: het onderhoud 

van school- en andere gemeentogebouwen ged. '86. 
M a a n d a g , 9 Febr . 

' s- l lage, te IVL uren, door bet ministerie van biunenl. zaken, aan 
het gebouw van net prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van hei-stellingen aan de gebouwen van de Rijksuniversiteit te loeiden, 
van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. '80. 
Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen en den hoofd
opzichter der universiteitsgebouwen K. de Boer Hz., te Leiden. Aanw. 
2 Febr., te 10 uren. Raming f 30.600. 

' s - l l age . te l l ' / j uren, door gedeputeerde staten van Zuid-Holland, 
aan het gebouw van het prov. best.: net veranderen van de Kerk brug, 
liggende over de vaart tusschen het gehucht Den Hoorn en het dorp 
Sdiipluiden en het afgraven van een gedeelte der Molenwerf van den 
Kerkpolder langs die vaart. Inl. hij den hoofdingenieur van den prov. 
waterstaat J. van der Vegt, te *s-Hage. Aanw. 3 Febr., te 10 uren, aan 
de Kerkbrug. Raming / 70C0. 

K a l i u m , te 12 uren. door burg. en weth. van Kollumerland: de 
levering van 920 M a grint, ten dienste der kunstwegen in die gemeente. 

T u h b e r g e n , te I uur, door den architect J. Moll, bij den kastelein 
Hollink, aldaar: bet verbouwen van een woonhuis. Inl. bij genoemden 
architect te Hengeloo iü.). Aanw. 8 Febr., te 11 uren. 

Ouri-Yasmeer, te 2 uren, door .lac. van Acker, in het koffiehuis van 
P. Tbolenaar. aldaar: het verliouweii van een woonhuis en bouwen van 
een nieuwe graanschuur, met stalling en vertlere werken, op de hofstede, 
bewoond door A. J. Akkermans te SL-Anualand. Inl. hij den architect 
A. le Clercq. te Kruiningen. Aanw. 8 Febr.. te 10 uren. 

C i r a n l n g e n , 's avonds 8 uren, door den architect G. Xijhuis, in het 
café de Unie: het bouwen van een heerenhuis met boveriwonmg op een 
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terrein, gelegen aan den ZuiiJersingel, aldaar, Inl. bij genoemden 
architect, Aanw, 4 Febr., te 11 uren. 

I l l n s d a g , 0 Febr . 
A r n h e m , te l l ' / 2 uren, dooi* burg. en weth.: 
lo. liet onderhoud der bestratingen ged. '86; 
2o. het leveren van 20,501) stuks gréskeien van de Ourthe. 
Aanw. 2 Febr., te 10 uren. 
' s - l lage , te 12 uren. door liet ministerie van financiën: het onder

houden en herstellen van liet gebouw waarin gevestigd zijn de kantoren 
der hypotheken en van het kadaster te 's-Hoseli, van 1 April '86—UI 
Maart *89. Inl. bij den Rijksbouwmeester in het 2e district, te's-Hage, 
en bij den hoofdopzichter voor de landsgebouwen J. J. G. Rinkes, te 
Breda. Aanw. gehouden, 

H a r e n (N.-Br.V te l'L uren. door het R.-K. parochiaal kerkbestuur 
van den H. Üunbertus, hij mej. C. van de Ven. aldaar: het bouwen van 
een gesticht met kapel, scholen en oude mannen- en vrouwenhuis, lid. 
bij den bouwkundige H. R. Hendriks, te Os. Aanw. 8 Febr., tc 11 uren. 

U t r e c h t , te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no, 435. liet maken van 
een los- en ladingspoor met keibestrating achter de goederenloods te 
Enschedé. Inl. aan liet centraalbureau en bij den sectieingenieur M. .1. 
van Duijl, te Zutfen. Aanw. 2 Febr, te 12'/2 uren. Raming f 5490. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau; Bestek no. 436. het maken van de 
uitbreiding van het ivsorvoirgohoiiwtjo op het station Heerenveen. Inl. 
aan het centraalbureau en bij den sectieingenieur W. J, Klerk de Reus 
te Meppol, Aanw. 4 Febr., te II uren. 

D e v e n t e r , te 8 uren, in liet koffiehuis van Spijker: het bouwen van 
een vrijstaand heerenhuis aan den Singel, op blok XIII der gesloopte 
vestingwerken. 

Mneek , door den kassier P. H. Stienstra: het afbreken eener oude 
en het wederopbouwen van eene nieuwe boorenhuizing op hetOudland 
onder Stiens, aan de Finkumenaart. Bilj. inzenden hij genoemden 
kassier. Inl. hij II. G. Boomstra, te Goënga. Aanw. 6 Febr., te 
11 uren, 

V r i j d a g , 12 Febr. 
' a - l lage , te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: de 

aanleg van eene telegraaflijn van Ameide naar Meerkerk, en hot spannen 
en ophangen van één draad aan de bestaande palen tusschen Moerkerk 
en Goricliein. Inl. bij den inspecteur der Rijkstelegraaf', te 's-Hage, en 
bij den lijninspoetour, te Utrecht. Raming ƒ 700. 

' s -Hagc , te l uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post- en telegraafgebouw te Hoek-
van-Holland, van don dor kennisgeving van do goedkeuring der aan
besteding tot cn met 31 Dec. '88. In!, bij den rijksbouwmeester in het 
2e district, te 's-llage, en hij den opzichter voor de landsgebouwen .1. 
Bartels, te Rotterdam. Aanw. 5 Febr., te 1 uur. Raming /' 810. 

K a t e r d a g . 13 Febr . 
A l k m a a r , te 10 uren, dooi- dijkgraaf en heemraden van Schermer: 
lo. de levering van 400 M 3 straatzand; 
2o. de levering van 200,000 straatsteepen. 
Bilj. inzenden 13 Febr., vóór 9 uren. 
T c r n a a r d , te 12 uren, door hot bestuur van den Ternaarderpolder, 

in de herberg van W. Haima, aldaar: het leveren van 2,160.000straat
klinkers, in partijen van minstens 20.000 stuks, het onder proliel brengen 
van den zeedijk enz. en het vervloeren van de geleverde steenen. Inl. 
bij den opzichter van den prov. waterstaat T. van Veen, te Dokkum. 
Aanw. 12 Febr., te 11 uren. 

M a a n d a g , 15 Febr . 
A m s t e r d a m , te 2 uren, door de Hollandsche IJzeren-spoorweg

maatschappij, in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw-
aan het Droogbak, aldaar: het maken van eene goederenloods en ver
hoogde los- en laadplaats mot bijbehnorende werken, op het stations-
emplacement 's-Hage. Inl. bij den ingenieur van den wog. Raming 
f 40,000. 

R o t t e r d a m , te 1 
en opstellen van do 
dippijpen. schuiven, 

(•cl drop . 'savonds 6 uren, door den bouwmeester A. C. Bleijs, inde 
herberg van do Wed. G. van Gaal, aldaar: het bouwen van een woon
huis te Geldrop voor Vincent van den Heuvel. Inl. bij genoemden 
bouwmeester, te Amsterdam. Aanw. 16 Febr., te 2 uren. 

IMnsdag, I A Febr . 
' s - l l a g e , te 11 uren, door hot departement van marine: 
lo. het maken van een woongebouw voor don dienst der verlichting 

op Terschelling; 
2o. hot maken van een woning voor den dienst der verlichting op 

Vlieland. 
Aanw. te Terschelling 10 Febr. en te Vlieland 11 Febr. 
's- l lage, te 1 uur. door bet ministerie van koloniën, in het gebouw 

Kazernestraat no. 3: 
lo. ijzeren telegraafpalen, model Henley; 
2o. ijzeren haakvormige isolatordragers; 
3o. zinkdraad; 
4o. glazen hekei's; 
5o. sabnoniak. 

Woensdag , 1? Febr . 
uur, door burg. en weth.: het maken, leveren 
hydraulic-mains, afvoerbuizen, klim-, brug- en 
afsluiters, kranen, separators, lautaarnarinen 

ijzeren gereedschappen enz., ten behoeve van de uitbreiding dor ge
meente-gasfabriek aan den Oostzoodijk. Inl. aan het Stadstimmerhuis. 
Aanw. 11 Febr., te 11 uren. 

O s , te 2 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur van den H. 
Willebrordus. in hot Koffiehuis van .1 van don Hoogon, aldaar: het 
bouwen van een congregati ego houw mot kapel en aanhoorende werken, 
en het maken van een aanbouw aan do pastorie aldaar, mot bijlevering 
van alle leverantiën. transporten, arheidslooneu enz. Inl. hij den bouw
kundige H. R. Hendriks, te Os. Aanw. 10 Febr., te 11 uren. 

Donderdag tH Febr, 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door gedeputeerde staten van Zeeland: het 

uitvoeren van buitengewone herstellingen aan eenige waterstaatswerken 
en wegen, in drie perceelen, als: 

lo. steiger van Stavenisse; 
2o. steigerdam aan het ('atsehoveer; 
3o. wegen van den Rijks grooten weg bij Breskons naar Groede en 

van Groede naar Xieuwvliet, 
1 1 bij don ingenieur te Zieriksee, en den opzichter te 
voor perceel 2 bij den ingenieur en don opzichter, te 
3 bij den ingenieur, te Neuzen, cn den opzichter, te 
11 Febr. 

Z a t e r d a g , 20 Febr . 
2 uren. door burg. en weth.: hot vergrooten dor be

staande onderwijzerswoning en het bouwen eener raadkamer, met hij-
leveiing van materialen enz. Inl. bij den architect L. Noest, te Sluis. 
Aanw. 10 Febr, te 2 uren. 

; V r i j d a g , 2tt Febr. 
Z i n f e n . te 12 uren, aan hot bureau van den provincialen inspecteur 

dor directe belastingen, aldaar: hot onderhouden en herstellen van de 
Rijksgebouwen dor invoerrechten en accijnzen te Lobit, Millingen en 
Babberich, van 1 April '86 tot en met 81 Maart '89. Inl. hij den rijks
bouwmeester in hot Le district, te 's-llage, en don hoofdopzichter der 
landsgebouwen D. Fokkens. to Zwolle. Aanw 19 Febr., te 12 uren. 

Woensdag , 3 M a a r t . 

' s - l lage. to 12 uren, door het ministerie van waterstaat, enz., ten 
behoeve dor Staatsspoorwegen: het maken van doaardehaan, de kunst
werken, de overgangs- on eenige andore werken voor hot gedeelte van 
piket 58 tot den oostelijken oever van do Boonervliet, van den spoorweg 
Rotterdam—Hoek-van-llolland. Inl. bij den waarnemend eerstaanwozond-
ingenieur der Staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 23 en 24 Febr., 
te II uren, aanvangende bij liet beginpunt van het werk. Raming 
ƒ 672,000. 

Inl. voor porei-1 

St.-Maartensdijk: 
(Joes; voor perc, 
Breskens. Aanw. 

N . . - k r i l i * . t> 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
N l j m r g e n , 18 Jan.: liet bouwen van een 

taüd bouwerswon big te Lonen, gemeente Wichen; 
ingek. ifi bilj., als: 
M. v. d. Wacht, te Nijmegen. ƒ 9273 
W. Kropman, » idem » 8998 
J. Knoojis, i> idem • 8340 
G. Seintjes, » idem » 7911 
J. Graniijean, » idem » 7021 
J. v. Ewijk, » idem » 6830 
Nelissen, » idem » 6666 
Daancn, » Wichen, » 6650 
J. Wagemans, » Heers, » 6588 
J. It. Smits, » Nijmegen, » 6377 
J. v. Tienen, * Nederasselt, » 6317 
G. 1. Groot, t St.-Anna b/Nijm., » 6250 
II. v. Ilezewijk, » Grave, » 6772 
H. v. Ilciimen, » Wichen. » 5688 
A. Wintjes, » Ovcrasselt, » 6648 
A. Centen, » Wanrooi, » 5526 

Gegund aan H. v. Denman en A. Wintjes. 
Winterswijk. 20 Jan.: bet aanbouwen van 

eene goederenloods aan het hoofdgebouw der 
stations BorcoJoo, Haaksbergen en Aalten, voor 
de Geldeiseh-Overijselsche Locaalspoorwegmaat-
schappij; ingek. 11 bilj.. als: 

Goederenloods te: 
Bnrkeloo, Haaksberg., Aalten. 

B. Lichtenberg, 
Winterswijk, ƒ 2248 ƒ 2469 / 2171 

G. Nijbuis, Haaks
bergen, 2198.12'/, 

A. II. II. Ilesselink, 
Almeloo, /' 1990 f 1940 f 2090 

C. ter Haar, Win
terswijk, 2000 1879 1950 

B. A. Hilbers, 
Groenloo, 1819 1819 1819 

A. L'bbink, Bredevoort, 1747 1834 1864 
H. J. te Siepe, Win

terswijk. 1674 1694 1649 
J. Overboek, Haaks

bergen, 1806 
G. J. Sehreibelt, idem 1598 
F. II. v. Eerden, 

Aalten, 1439 
J. te Siethuijs, 

Borkeloo, 1470 1678 
T u i l , 20 Jan.: het verhoogen en verzwaren 

van eenige gedeelten dijk, het maken van een 
binnenberm, bet gedeeltelijk dichten van een 
sloot cn wiel en bet maken en verzetten van 
eene bazaltglooiiug op het buiten beloop des djjks, 
alles onder Herwijnen, Heilouw, Ophemert en 
Zennewijnen, in 3 perceelen: 

Perc. 1, ingek. 22 bilj.; 
hoogste inschr. B. v. d. Heuvel, Varik, / 14,800 
laagste » G. de Hoog, Goriehem, » 9,990 

l'erc. 2, ingek. 10 bilj.; 
hoogste inschr. G. Looijen, Ilerwijnen. ƒ 2999 
laagste » C. v. rjs, idem 1 1950 

i'erc. 3, ingek. 20 bilj.; 
hoogste inschr. C. Zaneii, Ammerstol, f 5979 
laagste » P. W. v. Hattem, Tuil, 1 4586 

K r o n i n g e n . 21 Jan.: het bouwen van een 
atelier en verdere vertimmeringen in liet perceel 
in de Groote-Kromme-Elleboog, onder beheer 

van den architect N. W. Lit; ingekomen 15 
bilj., als: 

G. Meulink, ƒ 2216 
J. v. d. Werf, » 2080 
A. v. Dijk. i 2050 
E Berkenbosch, 1 1920 
E. Peters, > 1887 
li . Ilui.lens, ? 1887 
A. Meijer, » 1879 
B. de Jong, » 1763 
D. Dooijes, » 1735 
E. W. Wietzema, 11 1731 
S. Hoft, > 1719 
J. lbelings, » 1717 
A. Doedens, » 1669 
T. Holthuis, 1 1650 
K. Fekkes en A. Berends, » 158* 
gegund. 

Vïeilf lcr . 22 Jan.: bet houwen van eene 
openbare school met de levering van het meu
bilair; ingek. 20 bili., als: 
J Eits Mz., té Noordwolde, ƒ 7339 
F. J. v. Eijk, » Lippenhuizen, » 7170 
J. v. d. Heide, » Eosvecn, » 6991 
Firma C. v. d. Plas, » Steenwijk, » 6973 
R. .1. de Boer, . Steggerda, » 6950 
.1. Pen, » Steenwijkerwold, » 6947 
A. de Boer Rz., 1 Steenwijk, » 6947 
J. E. Mulder, » Noordwolde, » 6900 
J. Otten, n Meppel, • 6690 
11. .1. Pen, 1 Steenwijkerwold, 11 6868 
,1. F. Haveman, » Diever, . 6850 
R. A. v. d. Veen, » Gorredijk, » 6800 
A. Th. de Boer, » Oudeschoot, > 6769 
J. de Boer, . Steenwijk, » 6740 

E. Groenink, te Steenwijk, ƒ 6659 
J. G. Hofman, » lilesse, > 6558 
F. Aberson, • Steenwijk, » 6553 
B. J. Overwijk, » 't Meer, . 6487 
J . Nijholt, » Wolvega, » 6274 
J. L. de Vries, » Oldeholtpadc, » 6247 

L e m m e r , 22 Jan.: hot leveren van palen en 
gordingen voor het waterschap de Zeven-Grieto-
nijen-en-Stad-Sloten: 

Perc. 1, 460 grenen palen, lang 53 M. ; ingek. 
5 bilj.. als: 
Wed. C. Sleeswijk, te Lemmer, ƒ 1439 
Adr. Foekens, » Harlingen, » 1434 
Tjebbe Visser, a Workuin, » 1431 
Fontein en Tjnllinga, » Harlingen, » 1431 
Hubert Jans & Co., » idem » 1389 

I'erc. 2. 360 grenen palen, lang 35 M.; ingek. 
5 bilj., als: 
Hubert Jans & Co., te Harlingen, f 716 
Wed. C. Sleeswijk, » Lemmer, » 712 
Adr. Foekens, » Harlingen, » 709 
Tjebbe Visser, > Workuin, » 706 
Fontein en Tjallinga. » Harlingen, » 679 

Perc. 3, 148 grenen palen, hing 35 M.; ingek. 
5 bilj., als: 
Hubert Jans & Co., te Harlingen, ƒ 290 
Wed. C. Sleeswijk, n Lemmer, » 289 
Adr. Foekens, » Harlingen, » 287 
Tjebbe Visser, » Workiuii, » 286 
Fontein en Tjallinga, » Harlingen, » 274 

Perc. 4, 120 M. zware eiken gordingen; ingek. 
8 bilj., als: 

T. W. Overmoer X Zn., te Leeuwarden, ƒ 182 
F. ten Zijtboir & Zn., •Deventer, » 171.60 
F. H. v. Eerde, » Aalten, . 168.96 
A. eu S. Wijuia, » Apeldoorn, » 162 
Wed. C. Sleeswijk. » Lemmer, » 156 
Tjebbe Visser, * Woikutii, . 144 
G. .1. Garsen, » Zutfen, .. 139 
A. L'bbink, » Bredevoort, » 130.118 

Perc, 5, 100 M. lichte eiken gordingen; ingek. 
8 bilj., als: 
T. W. Ovenneer & Zn., te Leeuwarden, ƒ 94 
F. ten Ziitholl' & Zn., . Deventer. » 88.40 
F. H. v. 'Eerde, » Aalten, » 86 
Tjebbe Visser, » Workuin, » 82 
G. J. Garsen, » Zutfen, » 81 
Wed. C. Sleeswijk, » Lemmer, » 80 
A. en S. Wijma, * Apeldoorn, » 80 
A. Cbbink, » Bredevoort, . 67.32 

l l i e / i l i n g e . 22 Jan.: bet vergrooten eener 
graanschuur voor .1. Rottier, onder beboer van 
den architect A. Ie Glercq, te Kruidingen; ingek. 
8 bilj— als: 
F. v. d. Bliek, te Kapelle, ƒ 1685 
B. Franke, » Biezelinge, » 1670 
W. liierens, » idem » 1635 
.1. ,1. Poleij, » Hansweerd, » 1500 
.1. M. Laiumeree. 1 idem >• 1479 
D. v. Maris Sr., » Kapelle, » 1378 
L. v. Verre, » Kniiiiingeu, » 1366 
P. Dronken, » Kapelle, » 1334 
gegund. 

A m s t e r d a m , 25 Jan.: liestek 110. 375, liet leveren van ijzeren lasch- en klemplaten, baak-en 
schroef bouten, contrarails en steunk lossen, in 8 perceelen, ten behoeve van de Hollandsche 
IJzeren-spoorwegmaatschappij; 

Naam en Woonplaats. 
perc. 

1 
perc. 

2 
perc. 

3 
perc 

4 
perc. 

5 
perc. 

6 
perc. 

7 

per ton 

perc. 
8 

per 
stuk. 

perc 
9 

per 
stel, 

1 lotz en Co., Rotterdam, 
Louis Soeten, Venloo, 
E. II. Begemann, Helmond, 
Société anonyme des L'sines 

Boiilomierie'set Fonderies, La 
Louviére (België", 

A. F. v. Zwet, IJeventer, 
R. S. Stokvis en Zonen, Rot

terdam, 
La Métaliurgiquc. Brussel, 
Boerder Bergwerks und Hutten 

Verein, Hoerde, 
L. J. Enthoven en Co.,'s-Hage, 
Gebr. Figée, Amsterdam. 
Société des forges et ateliers 

de Senelle, Senellé, 
Union Actiën Gesellsebaft für 

Bergbau und Stalil Industrie, 
Dortmund, 

Veuve Alph Frédérix, Luik 
Fried. Krupp. Essen, 
Everts en V. d. Weijden, Hel

mond, 
Gebr. Figeé, Amsterdam, 
Ijzergieterij Prins van Oranje. 

Den Haag, 
Société anonyme des Boulon-

neries, La Grovere (België), 
Maschinen fabriek iDeutsch-

land", Dortmund, 
J. G. Taphorn, Hilversum, 
i). S. M. Kalker, Amsterdam, 
C. Steinhaiis en Co., Kabel 

(Westfalen), 
Gute llolliningshütte, Ober 

liausen, 
l i . B. Seissensclimitlt, Pletten-

berg, 
liincke en llueek, Hagen, 
J. B. Fondu Bloemendal. Vil 

vorde, 
H. J. Heusterman, Amsterdam, 

ƒ71.05 

66.98 

72. 

62.10 

64. 

f210.— 
ƒ 86.25 f 86.25 J 112.25 ƒ 112.25 

208. 

194.20 

307.— 

206.-
202.-

210.-

88.99 

85.30 
93.30 

88.44 

119.98 

84.58 

147.50 

86.76 

ill .39 

89.40 
96.15 

/112.25 

- ƒ7.58 y 1.30 

95.22 

91.50 
113.80 

88.30 99.50 

119.98 

85.25 

147.50 

124.80 
127,50 

95.69 

129.50 

90 70! 108.50 108.50 
86.75 112.25 106.25 

111.30 
115.86 

112.70 

141.80 
131, 

107.35 

129.50 

113.7H 
118.27 

106.00 

137.70 
130. 

105.30 

129 50 

7.74 

10.— 

12. 
7.50 

1.29 

I .OU 

1.80 
1.10 

1.38'' 

0.99-' 

's.lltige, 25 Jan.: ten behoeve der Staatsspoorwegen op Java: 

Inschrijvers. 
Bureaubehoeften en 

drukwerk. 

perc. 1 

Teeki'iibeboeften en be-
noodigdlicden voor 

lithographic en auto-
graphie perc. 2 

Be Ruijter en Meijer, Amster
dam, 

I Smulders & Co., 'silage, 
Wed.S. Benedictus, Rotterdam, 
Van Gelder & Zonen, Amster

dam, 

ƒ 1567.605 

1633.50 

ƒ 2348.25 

1714.10 
2321.98 

Plaatskaarten 

perc. 3 

ƒ 1167.-

1140.-

1320.-
• M A n d e l (Gron.), 25 Jan.: het amoveeren 1 nieuwe pastorie met schuurtje, voor de Nederl. 

eener oude pastorie c. a. cn het bouwen eener | Herv. gemeente; ingekomen 24 bilj., als: 

tl BaMoo, ƒ 8780 
Bedum, 1 8105 

1 Raskwerd, t 7950 
f, Winsum, i) 7943 
ff idem t 7884 
1) Uithuizen, D 7849 
» Ten Post, 1 7777 
• Bedum. • 7663 

Wlrdum, 11 7500 
• Stedum, 1 7500 
• Bedum, . » 7460 
» Loens, 7460 

Molen rij ge, 7400 
Kloosterburen, * 7380 

1 ririuu, 7350 
D Wurlhmi. • 7280 
» Bedum, • 7*00 
» Waill'um, B 7090 
» Stedum, 1 6928 
t Miildolstum, » 6840 

EenrunO) 1 6800 
• Halloo. t 6716 
0 Niozijl, » 6594 
» Andel. > 6287 

F. Borgman, 
(1. Wolthuis, 
J. Dam. 
II. Damhnf, 
J. Timmer, 
Kiel, 
Wier nga, 
Ben n inga, 
Nieland, 
Rotschilder, 
T. Bos, 
II. Poel, 
Gebr. Snik, 
Holscher, 
Wieringa, 
Zéldenrust, 
Moorman, 
Nieland, 
Pot, 
lansen. 
Zeef, 
Danhof, 
Dijkstra, 
Pool. 

A m s t e r d a m . 25 Jan.: lo. het verbouwen der 
openbare lagere school le klasse 110. 7 in de 
Kartbuizerstraat; ingekomen 11 bilj., als: 

H. C. Dnrlas, ƒ 10.689 
GroenhoU en Haak, » 10,470 
W. L. Leibbrandt, » 10.463 
E. Slaap, » 10,375 
A. M. Grijpink, » 10.290 
I). 11. Zeevat. » 9,987 
.1. Koster, » 9.973 
C. Woud, » 9.889 
A. v. Wensveen, » 9,750 
F. (J. Degenbardt, » 9,742 
R. Hepko, » 8.953 

80. het vernieuwen en verbreeuen van ile 
vaste bouten bruggen no. 87 en 102, over de 
Spiegelgracht en de Looiersgracht; ingek. 12-
bilj., als: 

' j . .1. Boekholts, ƒ 9890 
A. llelsen, » 9312 
A. v. Zeist, » 8775 
G. I). v. Doorn. - 8162 
J. Postma, » 7916 
G. v. Bram melen, » 7644 
L. Kok. » 7640 
l i . Zuiderhoek, >• 7580 
11. Rietsnijder & Zn.. » 7545 
C. Rietsnijder, » 7490 
J. I'. Cornelissen. . 7474 
A. v. Wensveen, » 6985 

3o. liet leveren en stellen van stoomketels, 
broeikuipen, een reservoir, stoom- en waterlei
dingen enz, voor de algemeene slachtplaats in 
de Stadsrietlanden; ingek. 15 bilj., als: 

Deprez & Co.. Tilburg; Gebr. Figee. Haarlem; 
Nering Bögel &Co., Deventer; Ned. Stoomboot
maatschappij Rotterdam; A. J. Jacobs, Haarlem: 
de Atlas, Amsterdam:! A. F. Meuring. Amsterdam; 
D. v. Vliet. Amsterdam; Jonker en Zn., Amster
dam; Machinefabriek Delftshaven: Société Ano
nyme, Luik; J. Benson & Co., Luik; Kon. fabriek 
van stoom- en andere werktuigen, Amsterdam; 
Gebr. Stork, Hengeloo; Sepp & Co., Enschedé. 

Daar aan de inschrijvers liet leveren der 
teekeningen opgedragen was en deze nog onder
zocht moeten worden, kan de naam van den 
minsten inschrijver eerst later worden mede
gedeeld. 

A m s t e r d a m , 25 Jan.: Het maken van een 
haltegohouw en verdere werken aan de Anna-
Paiilownastraat te 's-llage (Bestek 110. 374), ten 
behoeve van de Hollandsche IJzeren-spoorweg
maatschappij: ingek. 14 bilj., als: ) 
Gebr. M. en J. A. Houtman, 's-llage, f 20,183 
,1. Koster. Amsterdam, 'n 18,942 
M. L. v. Spanje, 's-llagc, » 18,793 
II. v. Bergen Henegouwen, idem, » 18,490 
J. Rosmolen, idem, » 18,310 
A. J. v. Liemt, Amsterdam, » 18,249 
l 1 . Vermeer Jz., Gouda, » 17,943 
J. P. v. Diiiju. 's-llage, » 17,940 
C. Wijbrans' en Co., idem, » 17,900 
A. C. Paardekooper, idem. » 17,870 
P. C. (juist, idem, » 17,229 
A. R. Rutgers, idem, » 17,183 
P. v. d. Houwen, idem, » 16,860 
P. B. Miraude. Geertruidenberg. en 

11 R. Hbande, 's-llage, » 16,749 
Raming » 20.600 

II.upland, 26 Jan.: het bouwen van een 
gemeentehuis, onder beheer van den architect 
W. II. Kam: ingek. 8 bilj., als: 
S. v. Soest, te Mijdrecht, f 3885 
H. Heijligers, » Amersfoort, . 3387 
.1. II. Boks, » idem » 3246 
F. de Bruin, » Hoogland, » 3076 
VV. v. d. Kooi, » Ameisfoort, » 3060.90 
J. Klarcnbeck, » idem » 2970 



D E O P M E R K E R . 

J. Th. ilt-' \'os, te Hoogland, 
C. Hitters, » Amei-sfoort, 

• • • I e r l a n d (Wielingen), 26 
breken en bouwen van de kerk 
beheer van den architect T. (.'. 
te Hoorn; ingek. 15 bilj., als: 
N. .1. Poel, te Wielingen, 
J. Tool, » Wogniun, 
J. Kooter, » idem 
A. A. Schrale, » Warns, 
T. D. v. d. Meer, 
Gebr. Klein 
M. Poppen, 
R Mouw, 
W. Hermans. 
S. Krijnen, 
P. Sprnijt, 
R. Dijker, 
C. Kroon, 

Molkwcrum, 
ii Helder, 
» Wielingen, 
• Hilversum, 
> Wielingen, 
,i Helder, 
>i idem 
» Wieringen, 
< idem 

ƒ 2778 I 
» 2390 

Jan.: het af-' 
aldaar, onder 

van der Sterr, 

ƒ 1.1,476 
» 12,700 
. 12,409 

11,800 j 
11,800; 
11,700! 
10,976 
10,924 
10.787 ; 
9,94" 
9,94! 
9,900 
9.860 

i . Moorman, tc Helder, / 9,680 
P. de Waard en II. 

Wijker, • idem » 9,548 
Raming « 10,400 

Mol rna rho t (bij Breda), 26 Jan.: het bouwen 
van een kerk met toren en bijlichooreiide wer
ken volgens dc plans en onder beheer van den 
architect -I. J. van Langclaar te Prinsenhagc; 
ingek. 16 bilj., als: 
L. O. Jansen, Baarle-Nassau, ƒ21,994 
W. v. d. Putten, Helmond, » l'J.500 
Th. Nieuwboer, üosterbeek, » 19,470 
J. HiHideiuijs, Enschedé, » 19,889 
H. J. Tronpin, Best, » 19,300 
.1. v. Dun cn M. Maas. Zevenberg-

schenliock. » 19.116 25 
II. v. Asseldonk, Helmond. » 18,300 
A. Moons, Berkel, ., 17,635 
.1. v, itroeneiidael, 's-llage, » 17,359 

Th. Kessel, Breda, / 10,970 
C. Mulders, Raamsdonksveer, . 16.832 
A. Verhagen & Zonen, Breda, > 16,634 
L de Rooij, Tilburg, > 16,000 
N. Perqiiin .4 Zn., Berkel, » 15,500 
A. v. Meer, Zevenbergen, » 15,178 
I. Botcrmans, Gilze, » 14,193 
gegund. 

M a a s t r i c h t , 27 Jan.: het bouwen van een 
nieuw gymnasium aan de llelmstraat; ingek.,8 
bilj., als: 
P. Polman, tc St.-Pioter, ƒ 33,533 
II. timmels, » Maastricht, > 33,000 
•I. Klijn, i idem » 32.743 
Stevens, n idem » 32,060 
I Wegen, » idem a 31,642 
l.eiuiiicns, > Beek, i> 27,850 
l.audij, » Sittard, » 26.930 
l.ini|M'iis, f Maastricht, » 26,443 

H o o r n . 27 Jan.: het ouderhuiid van de genie 
1. Raadhuis cn bureau van |K>litie. 
2. Waag. 
3. Gebouwen. 
4. Werken buiten dc gemeente. 
5. Bruggen. 
6. Pompen en riolen. 

utegeliouweii en werken over het jaar 1886, in 
7. Steenen cn houten wallen en kleine sluis. 
8. Gebouwen en brug van dc begraafplaat-.. 
9. Marktlianken. 

10. Schoolgebouwen L. O. 
11. idem meublement idem. 
12. H. B. school en gyiiinastiekschool. 

17 perceelen, als: 
13. idem meublement. 
14. Muziekschool. 
15. Bewaai-school. 
16. Naaischool. 
17. Mkkautoor. 

llisihriJH'is. 1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 

P. Smit, f 297 ƒ 234 f 184 ƒ 60 
P. .1. Blauw. i XHO ' 311 f 1240 / 134 / 1211(1 / 4MI> f :i.-»:iï 267 ƒ 108 ƒ * » ' / : i» /' 454 ƒ 6 5 164 ƒ 21» 69 
II. Kaldi'libaeli. 384 — — — — — — 289 125 — — — — 223 39 81 
11. Vollewens, — — — — 1440 — 4185 — — — — — * — — 
B. I.akeman, — — 1485 — — — 4187 — — 936 57 — — — 183 
A. Moolt-naar. — — — — 1660 — 5140 — — — — — — — — 
J. v. d. Berg Sr., 355 299 1293 208 1928 — — 268 145 1024 — 538 — — — 
J. Rustenburg, 330 317 1360 320 — — — 208 NS» 1050 75 4titt 55 78 186 32 85 
K. Glcijstoen, — — — — — 652 — — ïoo — — — — — — 
Jb. Bierenbroodspot, 364 418 — 245 — 649 — 1:1 120 988 85 465 5(1 75 1.11 35 « O 
J. Gloijsteei,, Jr., 298 — — 230 — — — 265 126 — — 766 — 85 40 
Cr. Wocstenburg, 319.90 314 1473.63 — 1772.63 — — 260.59 129 1052 120 — — — 178 33 68 
P. Kaper. 
J. v. Petten. - 2SII — 188 1484 — — 288 — — — — — — — P. Kaper. 
J. v. Petten. — — — 495 — — 62.70 
J. Markus, 303 302 — — 653 — 250 97 1054 — 718 — — — — — 

NB. Dc vette cijfers stellen de inschrijvingssommen voor. waarvoor het werk gegund is. Perceel 14 is opgehouden. 
B r e d a . 27 Jan.: het bouwen van een woning 

voor den doodgraver en het bouwen van een 
lijkenhuis, benevens het aniovceren van de be
slaande woning en het lijkenhuis op de li.-K. 
begraafplaats, onder beheer van den architect 
J. Lijdsiiian; ingek. 27 bilj., als: 
G. v. d. Volde, 
J. Chaoot, 
Van Oosterbout, 
C. de Kanter, 
G. v. d. Sande. 
Simons, 
A. [Melen, 
Vermeulen, 
Wicrex, 
A. Sebraiiwen, 
A. v. d. lleijde, 
Oomes, 
J. Mol, 
A. Wiercx, 
Tb. Erkoloiis, 
Slcchti'iem, 
J. Schoen makers, 
G. Veldkamp, 
J. A. Mol, 
T. v. Dongen, 
Kroes, 
J. P. Kleine, 
Koopman, 
Th. Kessel, 
A. v. d. Akker, 
A. v. Gils, 
Van Dienderen, 
gegund. 

Kalt « d a m , 27 Jan. 
dric-lifts gashouders, ten behoeve van de ge-
meeiitogasfaliriok aan den Oostzeedijk; ingek. 
10 bilj. als: 
Nederlandsche Stoombootmaatschappij, 

Rotterdam, / 162.500 
Penn cn Bauduin, Dordrecht, » 161,000 
Sociétc anonyme Compagnie centrale 

de construction, Haine St.-Picrre 
in België, 

M . v. d. Kuijl. Slikkerveer, 
Ahsmnre, Benson. Pease & Co. Limited, 

Stockton ad. Tees, 
Koninklijke fabriek van stoom- en 

andere werktuigen, Amsterdam, 
Sociétc anonymi' dc construction La 

Metalllllgiijlio, Brussel, 
L. J. Enthoven & Co., s-Hage. 
A. Tritet. La Louvière in België, 
C. cn VV. Walker, Londen, 

te Breda, /' 4038 
iüVin » 3790 
idem » 3720 
idem » 3073 
idem » 3670 
idem • 3612 

» idem » 3598 
1 idem » 3520 
» idem • 3500 
l idem i. 3489 
A idem n 3456 
• idem •> 3444 

idem i) 3420 
> idem » 3400 

idem » 3I!49 
» idem t) 3330 
1 idem » 3325 
• idem . 88X6 

idem • 3300 
| idem « 32:8 
11 idem >» 3211 
* idem »> 3172 
» idem I 3110 
ft idem » 3095 
1 idem i 3019 
ft idem 1 2974 
B idem » 2925 

het maken van twee 

» 160.272 
» 159,900 

' » 154,600 

i 141,800 

II 140 900 
> 139,779 
- 134,000 
» 120,700 

( a i i l l r k a v e n . 27 Jan.: bet bouwen van een 
klokkentoren voor de R.-K. kerk; ingekomen 6 
bilj., als: 
Jan l'bacbs, te Echt, /' 3035 
Nic. Canton, Ophoven-

Sittard, en Peter 
Soons, » Gelcen, « 2985 

Gerard OS Beckers, » Sittard, • 2970 
Jacob Nolhmans, » Guttckovcn, II 2495 
Peter Jos. Ubachs, » Nieuwstad, » 2494.75 
B. Gorten, » Guttckovcn, » 1919 

B r e d a , 27 Jan.: de uitbreiding der wasch-
inrichtiiig van J. van Hofwegen te Breda, onder 
hchecr van den architect-werktuigkiidige .1. F. 
Devolder; minste inschr. was G. van der Sanden, 
tc Breda, voor / 8399. 

I loo fevcen , 27 Jan.: bet bouwen van een 
woonhuis voor E. Steenbergen, onder beheer van 
den architect II. E. Hoegsma; ingekomen 9 
bilj., als: 
G.' W. ter Stege, te Hoogeveen, ƒ 3850 
A. Nichuis, II idem » 3750 
M. Spikman, » idem » 3633 
A. v. Aaldercn, » idem » 3618 
.1 Westordijk. » idem a 3539 
J. Scholtemeijer, » idem » 3480 
Schutting cn Sieders, > idem » 3442 
.1. Lanjou, » idem « 3169 
W. It. ter Stege, I idem » 2995 
gegund. 

I i i hoorn . 28 Jan.: het maken van een ge
bouw, ingericht tot woonhuis, bakkerij, winkel, 
veestalling en aanhooren. onder beheer van den 
architect J. van der Dreggen; ingekomen 16 
bilj., als: 
G. cn C. Verwen, Uithoorn, / 9119 
Buisman, a/d. Nes, > 8990 
W. v. Ingen, Bodegraven, » 8900 
P. dc Bruin, aid. Nes, i 8850 
S. v. Soest, Mijdrecht, > 8814 
II. CoinpiiT. Ouderkerk a/d. Amstel, » 8680 
M. liijucveld, Mijdrecht. » 8610 
P. Dankloli; Uitlioorn, » 8610 
C. Strijhmd, idem » 8548 
J. J. v Straten, idem » 8540 
J. Burger, idem u 8493 
W. v. Knoten, a/d. Nes, > 83(0 
Th. dc Haas, Uithoorn, » 8130 
E. Bolle, idem » 8083 
.1. v, Scheppingen, Mijdrecht, » 8078 
S. v. d. Zijde, Uithoorn, » 7499.99 
gegund. Raming / 8126.78 

'a-Boorh, 28 Jan.: ten behoeve der hoogdruk-
waterleiding. 

lo. levering van gegoten-ijzeren buizen en 
hulpstukken; 

Volgens Met wijzi-
bestck gingen 

Friedrich Wilbclms Hütte 
a/d. Ruilt', Mülheim, ƒ 87,275.18 

Van den Berg & Co., 
Amsterdam. ƒ 119,631.431/- 105,009.15 

Rudolf Boeking ft Co., 
iillollicrgcrhütte", 
Brebacb. 141,679.09 

Van den llonert cn 
Punt, Amsterdam, 128,450.— 88.000.— 

II. E. Oving. Rotterdam, 130,842.30 
A. .1. Terkiililc, idem 133,399.64 
A. Tril'ct, La Louvière, I 121,112.— 

België. ) 111,016.— 
R. S. Stokvis & Zonen, 

Rotterdam, 130,533.30 
2o. levering van afsluiters, brandkranen en 

reservestukken; 

Deutsche Wasscrwerks 
Gescllsi haft in Höchst 
am Main, 

Bopp cn Rcuthei', 
Mannheim, 

R. S. Stokvis & Zonen, 
Rotterdam, 

G. Dikkers & Co., 
Hcngeloo. 

Friedrich Wilhelms Hütte 
a d. Ruhr. Mülheim, 

A. Trifct, La Louvière, 
België, 

Van den llonert en 
Punt, Amsttcrdam, 

Rouppc Van der Voort 
Si Zn., 's-Bosch, 

Volgens 
bestek 

f 14,990 

Met wijzi
ging 

f 11,925.90 

12,837.— 

11,732.25 

14,711.— 

11,820.— 

13,912 50* 
111.645.— 
13 100.— 
11,280.— 

12,622.— 12,382.— 
Charles Remy en Bienfait, 

Rotterdam, 10 945.61 
Peek & Co., Amsterdam, 11,234.25 
W J. Stokvis Arnhem, 11.627.— 

(') onder deze som zijn niet begrepen de 
buizen, tot 6afsluitei-s behnorendc, als zijnde het 
gewicht daarvan niet bekend. 

A r n h e m . De uitvoering van het bouwen van 
een ilesiiifectie-iiiricliting, aan de Kadcstniat, 
is opgedragen aan Gebr. A. en N . W. van Daa
len, te Arnhem, voor ƒ1081. 

11 lJ V O L U S l ' . L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 6 F E B R U A R I 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , s l 'ebr. 

's-Hage, te II' o uren, door het ministerie van binnenl. /aken, nan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van-en het doen 
van herstollingen aan de gebouwen van de Rijksuniversiteit te Leiden, 
van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. '86. 
Inl. bij den rijksbouwkundige vonr de onderwijsgebouwen en den hoofd
opzichter der universiteitsgebouwen K. de Hoer llz., te Leiden. Aanw. 
gehouden. Raming f :<0.ti00. 

' s -Hage, te lU/L uren. door gedeputeerde staten van Zuid-Holland, 
aan het gebouw van het prov. best.: het veranderen van de Kerkbrug, 
liggende over de vaart tusschen bet gehucht Oen Hoorn en het dorp 
Schipluiden eu het afgraven van een gedeelte der Molenwerf van den 
Kerkpolder langs die vaart, lui. bij den hoofdingenieur van den prov. 
waterstaat .1. van der Vegt, te's-llage. Aanw. gehouden. Raming / 7t)C0. 

k a l i u m , te 12 uren, door burg. en weth. van Kollumerlandi de 
levering tan 920 M : i grint, ten dienste der kunstwegen in die gemeente. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. liet leveren van bezaagde en onbezaagde eiken, grenen, vuren en 

dennen houtwaren, teer, pik en smeedijzer, ged. '86; 
2o. het leveren van vijlen, spijkers, steenkolen, ijzerkramei ijen, be

reide on onbereide verfwaren, touwwerk. schoonmaakgereedschappen, 
zink. koper, koper- en ijzerwerk, kalfaatwerk, emmers, putsen, bezems, 
manden, poelskatoen, kurkenzakkeii. strookdweilen, matten, kalk, cement, 
witzand en blauwe steenen. ged. 'feÖ, '87 en '88. 

Tubherge t i , te 1 uur. door den arelt^'ct J, Moll, bij den kastelein 
Hollink, aldaar: het verbouwen van eeti™oiinliuis. Inl. hij genoemden 
architect te Hengeloo lO.). Aanw. 8 Febr., te II uren. 

Oud-Vasmeer , te 2 uren, door Jac. van Acker, in het koffiehuis van 
l \ Tlmlonaar, aldaar: het verhouwen van een woonhuis en houwen van 
een nieuwe graanschuur, niet stalling en verdere wei ken, op de hofstede, 
bewoond door A. .1. Akkermaiis te St.-Amialaiid. Inl. bij den architect 
A. le Clercq. te Kruiningen. Aanw. 8 Febr.. te 10 uren. 

N a u r d h o i n . te 5';̂  uren. diHir tien architect M Viets, bij K. de Vries, 
aldaar: het bouwen van een woonhuis met koetshuis en stalling aan 
den Rijksstraatweg, te Nooidhoin herbesteding). Aanw. '6 Febr.. te 
3 uren 

{.'rollingen . 's avonds 8 uren. door den architect G. Nijhuis. in het 
café de Unie: het bouwen van een hoerenhuis met bovenwoning op een 
terrein, gelegen aan den Zuiuersingel, aldaar. Inl. bij genoemden 
architect. Aanw. gehouden. 

B e n n e h r o e k , door den architect W. Langhout Oz. te Amsterdam: 
het bouwen van een lokaal met bijholutoren, voor bewaarschool enz. 

I l ln sdng , O l't-br. 
A r n h e m , te U>JL uren. door burg. en weth.: 
lo. het onderhoud der bestratingen ged. "86: 
2o. het leveren van 20,500 stuks grèskeien van de Ourthe. 
Aanw. gehouden. 
' s - l lage . ti' 12 uren, door het ministerie van linaneiën: het onder

houden en herstellen van het gebouw waarin gevestigd zijn de kantoren 
der hypotheken en van het kadaster te 's-ltosch, van 1 April '86—31 
Maart '89. Inl. bij den Rijksbouwmeester in het 2e district, te's-Hage. 
en hij den hoofdopzichter voor de landsgebouwen .1. .1. G. Rinkes, te 
Breda. Aanw. gehouden. 

Ha ren (N.-Br.j, te L'L uren, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur 
van den H. Lambertus, bij mej. C. van de Ven, aldaar: het bouwen van 
een gesticht met kapel, scholen eu oude mannen- eu vrouwenhuis. Inl. 
bij den bouwkundige H. R. Hendriks, te Os. Aanw. gehouden. 

U t r e r h t , te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Hestek no. 435, het maken van 
een los- en ladingspoor met keibestrating achter de goederenloods te 
Enschedé, lui. aan bet centraalbureau en bij don sectieingenieur M.J. 
van Ihiijl. le Zntfen. Aanw. gehouden. Raming J -")490. 

Ut rech t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau : Hestek no, 436. het maken van de 
uitbreiding van het rosorvoirgehouwtjo op het station IIeerenveen. Inl. 
aan het centraalbureau en bij den sectieingenieiir W. .1. Klerk de Reus 
te Meppol. Aanw. gehouden. 

Deven t e r , tc 3 uren, in het koffiehuis van Spijker: het bouwen van 
een vrijstaand heerenhuis aan den Singel, op blok XIII der gesloopte 
vestingwerken. 

Nneek, door den kassier P. II. Stieustra: het afbreken eener oude 
en het wederopbouwen van eene nieuwe hoerenhuizing op hctOudland 
ODder StienS, aan de Fiukumcrvuart. Bilj. inzenden bij genoemden 
kassier. Inl. bij II. G. Honiustra, te Goöngu. Aanw. gehouden. 

Waensdag , 10 l 'ebr. 
K a l t - K o n t m e l , te 11 uren, dor burg en weth.: het leveren vuulOO 

M ; t goed gewasschen riviergrint. Inl. bij den gemeentearchitect, 
E n s c h e d é , te 12 uren, door het kerkbestuur der Nederl. Israólieti-

aehe gemeente, in het hotel de Klomp: het verbouwen vaneen perceel, 
gelegen achter 't Holje, wijk A no. 26, voor de inrichting van een bad
huis. Aanw. 8 Febr., te 10 uren. 

V l l t i g e , te 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: ten 
behoeve der Staatsspoorwegen: het inrichten van den weg langs het 
verbiudingskanaal tusschen de lloerehrug en het voorplein van het 
•station Groningen tot toegangsweg naar dit station, ten behoeve van 
den spoorweg Groningen—Delfzijl (herbesteding). Inl. bij den eerstaanwe
zend ingenieur bij de Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Raming / 20,700. 

Z a a n d a m , te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het maken van een fundeering voor een ijzeren lichtopstand en 

het maken van twee houten lichtopstanden; 
2o. het leggen van boeien enz. in de Voorzaan. 
Uasse l t e , te 2 uren, bij G .lippiugh. aldaar: bet bonwen van een 

woonhuis met schuur voor de Wed. R Veenstra. met bijlevering van 
alle daartoe benoodigde materialen, werkïoonen. transporten enz. Inl. 
bij L. All'ring, te Gasselternijveen. Aanw. 10 Febr.. te 10 uren. 

B e l l e n , te 3 uren, door R. Bosman, in het stationskofliehnis: het 
bouwen van eene groote schuur met stallingen enz., en eene vertimme-
ring van zijn huis, met bijlevering van materialen. Inl. bij den archi
tect G. Stel, te Assen. Aanw. li) Febr.. te 11 uren. 

I londeri l i ig . I I l 'ebr. 
l e r s e k e , te 4 uren. door ('. Poelman, in tie Oesterbeurs: het bouwen 

van een nieuw woonhuis Aanw. 11 Febr, te 10 uren. 
A m s t e r d a m , door den architect A. L. van (iendt, in het American 

hotel, hot bouwen van een nieuwe werkplaats op een terrein, gelegen 
aan het Rustenburgerpad, in de gemeente Nieuweramstel, met de 
leverantie van alle materialen enj| arbeidsloonen. Inl. bij genoemden 
architect. 

V r i j d a g . I - l 'ebr. 
' s -Hage. te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: de 

aanleg van eene telegraaflijn van Ameide naar Meerkerk, en het spannen 
en ophangen van één draad aan de bestaande polen tusschen Meerkerk 
en Gorichem. Inl. bij den inspecteur der Rijkstelegraaf, te 's-llage, en 
bij den tijuiitspecteur. te Utrecht, Raming J 700. 

* ' s - l l«ge . te 1 uur. door het ministerie'van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post- en telograafgehouw te Hoek-
van-llollaiid. van den der kennisgeving van de goedkeuring der aan
besteding tot eu met 31 Dec. '88. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 
2e district, te 's-llage, en bij den opzichter voor de landsgebouwen J. 
Itartels te Rotterdam. Aanw. gehouden. Raming ƒ 810. 

N i j m e g e n , door burg. en weth.: de leveling van het voor den dienst 
van '.'6 benoodigde hout, ten behoeve van het overvaartveer. 

l l ncHekensbe rke , door burg. en weth.: de levering van 200 M* 
onderhoudsgrint, te leveren aan de haven vóór 15 Maart. 

Z a t e r d a g , t'l l 'ehr. 
A l k m a a r , te 10 uren. door dijkgraaf en heemraden van Schermer: 
lo. de levering van 40(i M 3 straatzand; 
2o. de levering van 200.UU0 straat^teenen. 
Üilj. inzenden 13 Febr., vóór 9 uren. 
T e m a a r d , te 12 uren, door het bestuur van den Ternaarderpolder, 

in de herberg van VV. Raima, aldaar: bet leveren van 2 160.OOOstra.it-
klinkers. in partijen van minstens 20.000 stuks, het onder profiel brengen 
van den zeedijk enz. eu het vervloeien van de geleverde steenen. Inl. 
bij den opzichter van den prov. waterstaat T. van Veen. te Dokkum. 
Aanw. 12 Febr., te 11 uren. 

I lee renveen , te 12 uren. bij den kerkvoogd K W. Wierda: het. af
breken eener oud'? en het option wen eener nieuwe arbeiderswoning 
met een houten schuurtje, naast de kerk te Tjalleberd. Aanw. 8 en 9 
Febr., tusschen 10 en 12 uren, 

L a u p c r s u m , te 5 uren. d<»or burg. en weth.: de vertimmering van 
het schoolgebouw te Wirdutu en eenige veranderingen aan de onder-
wijzerswouiiig aldaar, Aanw. 13 Febr., te 2 uren. 

Het I t i l i l t . door burg. en weth.: het leveren en over de wegen 
spreiden van 1000 stère grint. Bilj. inzenden vóór of op 13 Febr. 

A m s t e r d a m , door het Kon. Zoölogisch Genootschap Natura Artis 
Magistra, in café Panorama: het bouwen van een etnogralisch museum 
op het gebouw de Volharding, met de leverantie van alle materialen 
en arbeidsloonen. Inl. bij den ingenieur-architect A. L. van Gendt, te 
Amsterdam. 

O n n a (bij Steenwijk), door den architect B. Rouwkoma, namens de 
Wed. R. Dekker: het bouwen van eene nieuwe boerderij, aldaar. Inl. 
bij genoemden architect, te Steenwijk. Aanw. 10 Febr., te 10 uren. 

M a a n d a g , 1.» l 'ebr. 
F r l n s e n h a g e , te 10 uren. door burg. eu wethui het leggen van 

trottoirs in de kom der gemeente. 
' s - l l age . te 11 uren, door het ministerie van marine, het maken en 

leveren van een ijzeren kust lichttoren, bestemd vix>r het koraalrif 
den Bril. 

i m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.. 
lo. het verbouwen van de openbare lagere school der le klasse no. 

3, aan de Looieisgracht; 
2o. het maken van een gebouwtje, inhericht tot het ontsmetten van 

besmette goederen en bet maken van een verbrandingsoven, beiden op 
het terrein aan het l'ontraalpoinpst;itioii, aan de Kostverloren we
tering. Inl. hij den stadsarchitect, raadhuis kamer no. 101, tusschen 
10 en 12 uren. 

A m s t e r d a m , te 2 uren, door de Hollandsche l.l/.eron-spoorweg-
muatschappij. in kaf'or no. 46 van het centraal administratiegebouw 
aan het Droogbak, aldaar: het maken van eene goede ren loods en ver
hoogde los- en laadplaats met bijbehoorende werken, op het stations-
emplacement 's-llage. Inl. bij den ingenieur van den weg. Raming 
/' 41.000. 

Best . te 3 uren, door het R.-K. kerkbestuur, bij Chr. Verhoeven, 
aldaar: het afbreken van het bestaande en het daaistellen van een 
gebouw, dienende tot gesticht met verdere aanhoorigheden, alsmede het 
verlengen van het bestaande schoolgebouw mot het bouwen van een 
overdekte speelplaats, met bijlevering van alle daarvoor benoodigde 
materialen. Inl. bij den architect L. Derks, te 's-Bosch. Aanw. 11 
Febr.. 1 uur vóór de besteding. 

(•eldrap, 'savonds 6 uren, door den bouwmeester A. C. Bicijs, inde 
herberg van de Wed. G. van Gaal, aldaar: het buuweu van een woon-
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E l d e n (l'ij Arnhem), to 2 uren, "liij 
bouwon van pen woonhuis voor 1. IV. 

huis te Geldrop, voor Vineent van den Heuvel. Inl. bij genoemden 
bouwmeester, te Amsterdam. Aan». 15 Febr., te 2 uren. 

Nneck , door den architect .1. l'h. Hngendijk: eene vertimmering aan 
het perceel wijk I no. 87, aan het Kleimand. Inl. bij genoemden 
architect. 

D i n s d a g , I A Febr . 
I l e l r t , te 10 men. door den directeur der artillerie-stapel-en-con-

striictiemagazijncn: de leveling van verschillende behoeften, ten dienste 
van gemelde magazijnen, over '86, in 21 perceelen. 

' s - H a g c , te 11 uren, door het departement van marine: 
lo. het maken van een woongebouw voor den dienst der verlichting 

op Terschelling; 
2o. het maken van een woning voor den dienst der verlichting OD 

Vlieland. ° K 

Aanw. te Terschelling 10 Febr. en te Vlieland 11 Febr. 
W a d d i n k * . i , te 11 uren, door burg. en weth.: het houwen van 

een post- en telegraafkantoor. Inl. bij den architect G. A. Oudijk, 
te Gouda. 

' s - l l age , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het gebouw 
Kazernestraat no. .'1: 

lo. ijzeren telegraafpalen, model Henley; 
2o. ijzeren haakvormige isolatordragers; 
.'lo. zinkdraad; 
4o. glazen bekers; 
5o. sabnoniak 

Doeleman in de Zwaan: het 
Vos de Wael. Inl. bij der. 

architect S. J, II. Trooster D.Hz., te Zwolle. Aanw. fl Febr., te 2 uren. 
W o e n s d a g , 17 Febr . 

R o t t e r d a m . te 1 uur, door burg. en weth.: het maken, leveren 
en opstellen van de hvlraulic-mahis. afvoerbuizen, klim-, brug- en 
dippijpen, schuiven, afsluiters, kranen, separators, lantaarnarmen 
ijzeren gereedschappen enz., ten behoeve van de uitbreiding der ge
meente-gasfabriek aan den Oostzeedijk. Inl. aan het Stadsthnmerhuis. 
Aanw. 11 Febr., te 11 uren. 

M i d d e l b u r g , te 1 uur, door de commissie van bestuur der gemeente-
gaslahriek: de levering der in '8(i benoodigde uiagazijnsgoederen. 

O s , te 2 uien, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur van den H. 
Willobrordns. in het Kofliehuis van .1 van den Hoogen, aldaar: het 
bouwen van een congregatiegebouw met kapel en aanhonrende werken, 
en het maken van een aanbouw aan de pastorie aldaar, met bijlevering 
van alle leverantiën. transporten, arbeidsioonen enz. Inl. bij den bouw
kundige H. R. Hendriks, te Os. Aanw. 10 Febr., te 11 uren. 

H o e d c k e n s k e r k e , te 2 uren, door burg. en weth.: het maken 
eener nieuwe houten beschoeiing aan de haven te Hoedckenskerke, met 
bijlevering van materialen. Bilj. inzenden vóór 12 uren. Aanw. 13 
Febr., tusschen 8 en tl uren 's morgens. 

I l enderdag 18 Febr . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren door gedeputeerde statenVan Zeelandi het 

uitvoeren van buitengewone herstellingen aan eenige waterstaatswerken 
en wegen, in drie perceelen, als: 

lo. steiger van Stavenisse; 
2o. steigerdam aan bet Catscheveer; 
3o. wegen van den Rijks grooten weg oij Breskens naar Groede en 

van Groede naar Nieuwvliet. 
Inl. voor perceel 1 bij den ingenieur te Zieriksee, en den opzichter te 

St.-Maartensdijk: voor perceel 2 bij den ingenieur en den opzichter, te 
Goes; voor perc. 3 bij den ingenieur, te Neuzen, en den opzichter, te 
Breskens. Aanw. 11 Febr. 

t ' r ien, tc 2 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener openbare 
school te tlden, in de kom der gemeente, met bijlevering van alle 
daartoe benoodigde materialen, arbeidsioonen enz. Inl. bij den bouw
kundige J. Frankefort. aldaar. Aanw. 18 Febr., tusschen 10 en 12 uren, 

l l u i z u m (Fr.), door den architect L. l i . Wesselius: het bouwen van 
een hoerenhuis niet schuurtje op het terrein aan den Marssumer straat
weg, bij Leeuwarden. Aanw. 13 Febr. 

V r i j d a g , I R Febr . 
s -Hage . te 1 uur, door het ministerie van waterstaat em.: het 

onderhouden en bentellen van het Rijkstelegraafgebouw te Middelburg, 
van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. '88. 
Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en bij den 
hoofdopzichter der landsgeboiiwen J. .1. G. Rinkes, te Breda. Aanw. 12 
Febr., te 1 uur. Raming ƒ 840. 

Z a t e r d a g , 20 Feb r . 
M . - K r u i s , te 2 uren, door burg. cn weth.: het vergrooten'der be

staande onderwijzerswoning en het bouwen eener raadkamer, met bij-
leveiing van materialen enz. Inl. bij den arcliitect L. Noest, te Sluis. 
Aanw. 10 Febr., te 2 uren. 

M a a n d a g , 22 Febr. 
Vessem (N.Br.), te 3 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen eener school: 
2o. het leveren van schooluieubelen. 
Inl. hij \V. H. Booms, te Eindhoven. Aanw. 22 Febr., te 2 uien. 

R l n s d a g , 28 Febr . 
l l t r e r h t . te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats

spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 437, het verlengen van 
het tweede sjmor, het verplaatsen van de perrons en het maken van 
daarmede in-verband-staande werken op de halte Windeshcim. Inl. 
aan het centraalbureau en bij den sectieingenieur W. ,1. Klerk de 
Heus, te Meppel. Aanw. 18 Febr., te 10'/, uren. Raming /' 21)82. 

I l o n d r r d a g , 2.» Febr . 
A p e l d o o r n , te 2 uren. door de Kon. Nederl. Lokaalspoorwegmaat-

schajipij: Bestek tm. 14, het maken van gebouwen en verdere inrich
tingen voor den locaalspoorvveg Apeldoorn—llattein. Inl. hij den hoofd
ingenieur-directeur K, II. van Brederoile en den sectieingenieur C. A. 
Besier, te Apeldoorn, Aanw. 18 Febr.: te Vaatten te 10, Eiust te 11, 
F:pe te 12, lieerde te l'J„ Wapenveld te 2 ' , en llattein te 3'/, uren. 
Bijeenkomst te Apeldoorn aan bet bureau der maatschappij, te 9 uren. 
Balling f 39,850. 

V r i j d a g , 2R Febr . 
Z u t f e n , te 12 uren, aan Int bureau van den provincialen inspecteur 

der directe belastingen, aldaar: het onderhouden en herstellen van de 

I Rijksgebouwen der invoerrechten en accijnzen te Lobit, Millingen en 
Babberich, van 1 April '86 tot en met 31 Maart '89. Inl. bij den rijks-

j bouwmeester in het le district te 's-llage, en den hoofdopzichter der 
, landsgebouwen D. Fokkens, te Zwolle. Aanw 19 Febr., te 12 uren. 

M a a n d a g , f M a a r t . 
V a l k e n . » a a r d , te 2 uren, door burg. en weth.: het maken van een 

keiweg met bijkomende werken van den provincialen weg af tot aan 
het inrijhek van het stationsemplacement, alsook het éénjarig onderhoud 
daarvan. Aanw. 1 Maart, te 11 uren. 

Woensdag , 3 M a a r t . 
' s-Hage te 12 uren, door het ministerie van waterstaat, enz., ten 

behoeve der Staatsspoorwegen: het maken van de aardebaan, de kunst
werken, de ovei gangs- en eenige andere werken voor het gedeelte van 

fiiket 58 tot den oostelijken oever van de Boonervliet, van den spoorweg 
(otterdam—Hoek-van-llolland. Inl. bij den waarnemend eerstaanwezend-

ingenieur der Staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 23 en 24 Febr., 
te II uren, aanvangende bij het beginpunt van het werk. Raming 
ƒ 672,000. B 

Op onhepaalden da tum. 
. Sch i e rmonn ikoog , door den architect U. van der Meiden, te Enk-

huizen: het amovecren der boerenbehuixinge, de hnoikap en het machi
nehuis, en het bouwen van een nieuwe schuur met stalling en hooi-
berging voor 60 stuks vee, kaashok en nieuwe kap, op de vonrhuizinge 
van de plaats, bewoond door K. Jensma, te Schiermonnikoog. Aanw. 
19 Febr. 6 

A F L O O P 
VAN-

AANBESTEDINGEN. 
H l d d e l s t u m , 27 Jan.: hot bouwon et-nor 

behuizing voor D. Schut, onder beheer van den 
architect P. Titbusscher; ingek. 16 bilj., als 
H. Meier, te Obergum, / 1790 
Cens. Munting, « Kantens, • 1699 
H. Pot, » Stodum, » 1600 
G. Wolthuis, o Bedurn, > 1595 
F. Welling, • Middelsturn. • 1570 
II. Moorman, » Hcdum, » 1520 
B. Jansen, » Wester wijt werd, » 1497 
G. v. hijken, » Stedum, » 1490 
A. Mars, • fluiziuge, » 1407 
W. Klei, » Middelsturn. » 1458 
K. Schuitema, » idem i 1448 
J. Post oma, » idem » 1439 
J. B. Jansen, » idem » 1387 
D. Olthotr, * idem » 1377 
H. Ridder, • Stedurn, > 1245 
K. v. Kalker, » Westeremden, i 1243 
gegund. 
Raming ƒ 1500 

Dedeinsvaar t , 28 Jan.: het bouwen vaneen 
woonhuis met stal, voor H. J. M. Minke; ingek. 
4 bilj., als: 

te Dedomsvaart, 
» idem 
» idem 
it idem 

ƒ 6990 
l 6860 
• 669:. 
i 5860 

G. v. Gon, 
Jac. Kleimeijer 
W. Koster, 
B. Kip, 
gegund. 

H a a r l e m , 28 Jan.: lo. het onderhouden van
en het doen van eenige herstelhtigen en ver
nieuwingen aan de gebouwen van het paviljoen 
Welgelegen, te Haarlem, van den dag dei-
goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
86; minste inschr. was J. P. A. Nelisseii, te 
Haarlem, voor f 2678. Raming ƒ 30l0. 

2o. het onderhouden van- eu het doen van 
eenige herstellingen en vernieuwingen aan de 
gebouwen der Rijks-Hoogere-Inirgei-school, te 
Alkmaar, van den dag der goidketiring van de 
aanbesteding tot 31 Dec. '87; minste inschr. 
was N. van der Voort, te Alkmaar, voor ƒ 1842. 
Raming / 2150. 

Meppe l , 28 Jan.: het afbreken en opbouwen 
van een woonhuis voor J. van Veen Ez.; ingek. 
9 bilj, als: 
R. J. Geskus, te Meppel, ƒ 1639 
R. Bruintjes, I idem I 1469 
A. Ilazelaaar, « idem • 1475 
R. Bakker, » idem i 1330 
J. Hesselingen, * idem » 1297 
H. Lambreehts, » idem • 1206 
P. Jans, » idem » 1250 
J. Kmmink, » idem » 1238 
J. Withaar, • idem » 1163 

Gegund aan J. Emmink. 
Noordhe rn , 28 Jan.: het houwen van een 

woonhuis met koetshuis en stalling, onder be
heer van den architect M. Viets; ingekomen 3 
bilj, als: 

te Groningen, ƒ 8494 
» Ziiidhorn, t 8207 
» idem » KIOO 

T. Holthuis, 
B. Kooi, 
G. Huizinga, 
niet gegund. 

G r a n i n g e n , 28 Jan.: bet afbreken van liet 
hoekhuis Grootemarkt-Kbbingestiaat en het bou
wen vaneen winkelbuis met bovenwoningen, onder 
beheer van den architect Joh. C. Wegerif; ingek. 
9 bilj., als: 
De Vries, te Groningen. 
D. Edzards, 
Swarte en Nusmann, 
E. W. Wietsema, 
E. Peters, 
E. Berkenbosch, 
J. lbelings. 
J. I Toesman, 
Jansen en Rollers, 

K - H U M - I I . 29 Jan.: 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/' 3.3,300 
» 31,386 
D 28,800 
» 28 7:i0 
• 28.633 
i> 27.987 
» 27 865 
» 26,ï'85 
» 26,192 

lo het onderhouden van
en bet doen van hei-stellingen en vernieuwingen 
aan het Rijksarclnefgobouw te 's-Bosch, van 
den dag der goedkeuring van de aanbesteding 
tot 31 Dec. '87; minste inschr. was F. A. van 
Ravenstein, te 's-Bosch, voor ƒ 1398. Raming 
ƒ 1650. 

2o. bet onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
gebouwen der Rijks-lloogero-Burgerschool te 
's-Bosch, van den dag der goed keuring van de 
aanbesteding tot 31 Dcc. 87; minste inschr. 
was F. A. van Ravenstein, te 's-Bosch, voor 
ƒ 1709 Raming / 2315. 

3o. het onderhouden van- en het doen van 
eenjge vernieuwingen en herstellingen aan de 
gebouwen der Rijkskweekschool voor onderwij
zers te 's-Bosch, van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 Dec. 87; minste 

inschr. was L. Ilurkens, te's-Boscb, voor/2500. 
Raming ƒ 3086. 

4o. net onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen en vernieuwingen aan de 
gebouwen der Rijks-Hoogere-Burgerschool te 
Tilburg, van den dag der goedkeuring van de 
aanbesteding tot 31 Dcc. '87; minste inschr. was 
J. C. van Pelt, te Tilburg, voor ƒ2800. Raming 
ƒ 3450. 

5o. bet onderhouden van- eu het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
gebouwen der Rijks-lloogere-Burgerschool te 
Helmond, van den dag dei' goedkeuring van de 
aanbesteding tot 31 Dec. '87; minste inschr. was 
L. Noten, te Helmond, voor /' 2297.Ü0. Raming 
/ 2700. 

M . - \ V i l l e b r o r d (N.-BrA 29 Jan.: het bouwen 
van een hotel met stalling, onder beheer van 
den architect P. .1. van Genk, te Leur (N.-Br.); 
ingek. 10 bilj., als: 

Oudenbosch, ƒ 9300 
Zegge, » 8455 
Standdaarbuiten, f 8383 
Spiiuidel. 
Rosendaal, 
O idenbosch. 

idem 
Rosen daal, 
Leur, 
Etten, 

8370 
8210 
7980 
7850 
7098 
74UO 
7325 

t. Eikenee, ƒ 8680 
• Zieriksee, » 8378 

» 8197 
Bruinisse, » 7673 

• Middelburg, • 7665 
» Burgh, » 7623 
» Duivendijke, n 7586 
• Ouddorp, * 7549 
f Middelburg. i 7440 

Ouddorp, i> 74H9 
» Ril land-Bath, » 7100 

Noordgouwe, 1 6S76 Noordgouwe, 
. 7950 

C. Reuver 
C. Suikerbuik, 
P. Hogers, 
.1. v. Oers, 
T. VV. Bruggehnans 
W. Bekers, 
Wed. Jac. Nes, 
J. v. Loon, 
J. v. Blerk, 
M. Lips, 
gegund. 

M i d d e l b u r g , 29 Jan.: het driejarig onderhoud 
van- en het doen van eenige herstellingen aan 
de strand- cn duin werken ter bescherming van 
de lichttorens aan de noordzijde van bet eiland 
Schouwen onder beheer van het ministerie van 
marine: ingek. 12 bilj.. als: 
N. Hoot, 
II. C. V d. Elide 

dezelfde. 
C. Holier Cz., 
J v. d. Hoek, 
II. .1. Roiiiijn 
W. Ringelberg, 
S. Bezuijen, 
II. Hage'. 
Siinoii Bezuijen, 
D. Botter Cz., 
I». Vink, 
Raming 

M i d d e l b u r g . 29 Jan.: bet onderhouden van
en het doen van heistellingen en vernieuwingen 
aan de Rüks-Hoogere-Hurgerschool te Middel
burg, tot 31 Dec. '87, onder beheer van het 
ministerie van luimen!, zaken; ingekomen 7 
bilj., als: 
P. Krijger Sc Zn.. te 
P. L. v. Miert, » 
J M. v. Ditmars & Zn., i 
W. A. v. d. Harst, . 
C. A. Goethals. a 
M. K. Jeras & Zn., . 
II. P. v. d. Reeft Zn., • 
Raining 

M i d d e l b u r g . 29 Jan. 
eu liet doen van herstellingen cn vernieuwingen 
San de gebouwen der Rijkskweekschool voor 
ouderwijzers, te Miiklelburg, van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
'67, onder beheer van het ministerie vau binnenl. 
zaken; ingek. 8 bilj., als: 
II P. v. d. Ree & Zn., te Middelburg, ƒ 4199 
('. A. Goethals, » idem » 4117 
W. A. v. d. Harst, » idem • 4053 
P. L. v. Miert, i idem • 3965 
P Krijger Zn.. » idem > 3897 
.1. M 'v. Ditmars, .* Zn.,'» idem » 3835 
M. K. Jeras & Zn., » idem » 3795 
W. v. Uye, » idem » 3787 
Raming » 3800 

K r o n i n g e n . 29 Jan.: lo. het onderbonden van
en het doen van eonigo vernieuwingen en her
stellingen aan de gebouwen der Rijksuniversiteit, 
tot 31 Dec. '86: ingek 14 bilj.. als 

Middelburg, ƒ 3230 
idem • 2576 
idem l 2398 
idem » 2365 
idem i) 2250 
idem i 2235 
idem • 2199 

- 2240 
het onderhoud 'li van-

T. Holthuis, 
B. de Jong, 
.1. Werkman, 
H. J. Meuge, 
A. Schreuder Jr., 
I). S. Did.lens, 
E. Berkenhosch, 
J. Elings, 
R. Franke, 
.1. Poelman, 
E. Peters, 
IL J. L. Walker, 
.1. IL Mulder, 
J. de Vries, 
Raming 

te Groningen, 
i) idem 
i idem 
" idem 
n idem 
» idem 
I hii III 
i idem 
l idem 
l idem 
A idem 
n idem 
ti idem 
n idem 

ƒ 7635 
» 7178 
i 7094 
• 7086 
i 7027 
-> 6089 
• 6987 
» 6881 
I 6820 
» 6580 
« 6498 
» 6388 
n 6346 

6185 
7243 

00, het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan het 

Rijksarchitfgebouw, tot 31 Dec. '87; ingekomen 
11 bilj., als: 
J. Werkman, 
D. S. Diddens, 
J. Poelman, 
J. Elings, 
G. P. v. Erp, 
IL J. L. Walker, 
li. Franke, 
E. Berkenhosch, 
II. J. Heiige, 
J. H. Mulder, 
J Versteeg, 
Raming 

L e e u w a r d e n , 
verwerken van 
den Oroenedük: 
IL II. Smith,' 
IL II. Huisman, 
L. Zandstra, 
A. Vallinga, 
T. A. de Wies, 
0. Sterk, 
Raming 

O l d e m a r k t , 
school voor de 
iustandhoiiilin; 

te Groningen, J 1274 
. idem ii 1193 
it idem i> 1190 
ii idem . 1187 
a idem » 1180 
il idem » 1178 
ii idem » 1143 
t idem » 1128 
li idem i> 1060 
ii idem • 997 
. idem > 979 

» 1000 
29 Jan.: het aanvoeren en 

kleigrond tot hestrooiing van 
ingek. 6 bilj., als: 

tc Aliiii'inini, 
Ylst, 
Lemmer, 
Bolsward, 
Rijs, 
Heukelum, 

J «00 
» 4645 
* 4293 
» 4100 
ii 3988 
> 8950 
» 4100 

29 Jan.: het bouwen van een 
vereeniging tot oprichting en 
van een school met den bijbel; 

minste inschrijvers waren L. en J. Brouwer, te 
Oldemarkt, voor ƒ 2474. 

G r o n i n g e n . 29 Jan.: het houwen eener be
huizing vixir de Wed Viskei-Moerbeek, onder 
beheer van den architect G. Nijhuis; ingek. 17 
bilj., als: 

' R. Ilovingh, ƒ 6536 
I. . Oldeu burger, » 5385 
K. Fekkes, » 6232 
E. Peters, » 4984 
S. Heft en A. Üoedens, » 4876 
J. lbelings, • 4827 
D. Dalmolen, > 4745 
J. de Vries, » 4735 
J. v. d. Werf, I 4659 
E. W. Wietzema, • 4665 
H. Kiel, » 4646 
II. Meijer, » 4635 
H. Janssen, n 4540 
G. Henlink, i 4528 
A. v. Dijk. • 4480 
li . de Jong, • 4293 
D. Dooijes, » 3987 
gegund. 
Raming ƒ 4376 

B o r g e r . 29 Jan.: lo. het houwen eener school 
te Buiueu; ingek. 8 bilj., als: 
P. v. d. Berg, te Mussolkanaal, ƒ 4145 
G. Hensema, » Oude-Pekela, » 4093 
.1. Pranger, » Stadskanaal, » 3994 
A. Niks, » Nieuwbuinen, » 3940 
I. Warringa, » Buinen, • 3926 
P. Luitjens, » Stadskanaal, » 3900 
H. Steenstra, a Ziiidlaren, » 3893 
H. Eggers, n Nieuwbuinen, » 3660 

2o. het houwen eener school te Drouwener
veen ; ingek. 7 bilj-, als: 
P. v. d. Berg, te Mussolkanaal, ƒ 4540 
l i . Hensema, > Oude-Pekela, • 4166 
P. Luitjens, » Stadskanaal, » 4110 
A. Niks, » Nieuwliuinen, s 4090 
H. Steenstra, » Zuidlaren, » 3993 
J. Pranger, » Stadskanaal, » 3989 
II. Eggers, » Nieuwbuinen, » 3825 

3o. het doen van veranderingen aan de scholen 
en ondervvijzersvviiniu^en; ingek. 5 bilj., als: 
II. Steenstra, te Zuidlaren, ƒ 592 
P. v. d. Berg, » Mussolkanaal, >i 518 
J. Warringa, » Buinen, » 440 
A. Niks, ii Nieuwbuinen, » 430 
l i . Eggers, » idem » 4(17 

Z w o l l e , 29 Jan.: het tweejarig onderhoud 
van- en het doen van eenige herstellingen en 
vernieuwingen aan de gebouwen der Rijkskweek
school voor onderwijzei's, te Deventer: minste 
inschr. was (.'. Petri f.'z., te Deventer, voor 
f 2777. 

2o. het tweejarig onderhoud vau- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan de ge
bouwen der Rijks-Hoogcre-Burgerschool, te 
Zwolle; minste inschr. was T. Schurink, te 
Zwolle, voor f 2648. 

U i t h u i l e n , 30 Jan.: het bouwen van een 
nieuwe onderwijzei-swoning; ingek 10 bilj., als: 

II. Nieland, ƒ 2999 
J. Zeldenrust, 
M. Diephuis, 
J. S l e | i c l l l | e a . 

T. Kleiner, 
D. Oltholf, 
J . Ollringa, 
li. Jansen, 
H. I.elléi's, 
A. Kiel, 

gegund. Raming 

2900 
2854 
2854 

» 2815 
. 2787 
» 2783 
i) 2777 
» 2644 
> 2585 
f nm 



D E O P M E R K E R . 

U o r k u t n . 30 Jan.: lo . de timmer- en metselwerken enz. aan de gemeenteeigendommen, 
ged. '80 in 6 perceelen: 

Perceel 1, gemeentegebouwen; 
» 2, scholen en onder wijzers woningen; 
» 3, publieke pompen; 

Perceel 4, zeesluis; 
0 5, zeewering; 
1 6, begraafplaats. 

Inschrijvers. 1 2 3 4 6 6 

A. Bekema, / 477 _ ƒ 2 2 7 ƒ 4 3 
J.' Groenhof, 461 ƒ 268 ƒ w /' 274 269 40 
S. llastinn. 460 215 86 XOI — 40 
D. v. d. Wal , 445 270 — 284 278 — 
Ph. II.nik. 444.50 — — — — — 
S. S. Ilohma, M S 21» 21» 227 245 49.10 
L . de Jong, 424 299 37 226 266 34 
II. Walta, 898 • -: — 235 247 63 
H . Stuur, 331) 275 40 221) ltift 39 
,1. Kemker, atv — — — — m.-.r. 

A. Ynteir.a, — — 47.50 — — — 
D. v. Dijk. — — — — — 67 
J. Dijkstra, 

-
— — — 37.50 

2o. de verf- en behangwerken van de ge
meenteeigendommen, in 3 perceelen: 

Perceel 1, gemeentegebouwen; 
» 2, scholen en onderwijzers woningen; 
i 3, bruggen en afstekkingon. 

1 
/• 140.50 

168 
144.65 
176.50 

14» 
184 

3 
/ 201 

107 
193 
193 

l i f t 
147 

Franx, ƒ 409.50 
G. v. d. Wal, 469 
W. de Vlies, 456.99 
S. v. d. Werf, 449 
P . J. Rieincrsma, 436 
S. Postma, 41M 

NU. I>e vette cijfers stellen de inschrijvings
sommen voor. waarvoor de werken gegund zijn. 

3o. de levering van 325 stère grint; ingek. 8 
bilj., als: 

per stère 
Burgers, te Zutfen, ƒ 2M2 
R. de Roer, » Staveren, n 2.85 
J . Terpstra, » Parroga, » 2.68 

Koppenhagen, te Utrecht, ƒ 2.64 
Steensma, •> Lemmer, » 2.59 
Lips, » Nijmegen, » 2.57 
Holland. » idem n 2.57 

Gegund bij loting aan Holland. 
U t r e c h t , 30 Jan.: lo. het onderhouden van

en het doen van herstellingen aan de gebouwen 
van de Rijksuniversiteit aldaar, van den dag 
der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
'86; minste inschr. was M W. v. d. Heuvel, tc 
Utrecht, voor ƒ 7450. Raming ƒ 9250. 

2o. het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan het Rijks-
archiefgehouw, aldaar, van den dag der goed
keuring van de aanbesteding tot Ml Dec. '86; 
minste inschr. was G. Kuluie, tc Utrecht, voor 
ƒ 148J. Raming /' 2000. 

O i i d d a r » , 30 Jan.: het leveren van 600stère 
onderhoudsgrint; minste inschr. was ('. Hakker, 
te Sliedrecht, voor ƒ 1.29 per stère. 

A. J . v. Liemt, 
H. 0. Dorlas, 
A. Paans, 
P. Vlasman, 
P. S. Reijnierse, 
H. Ozinga, 
G. Boon, 
W. Greeve, Buiksloot. 
J. P. Rieke en Hecker, 
H. Rietsnijder & Zn., 
D. Zuiderfioek, 
G. Verweij, 
.1. Koster, 

'n- l lage l Febr.: 
en het doen van 
vernieuwingen aan de 

M a a s t r i c h t , 1 Febr.: de levering van: 
lo. 100.000 straatkeien var. verschillende afmetingen; 
2o. 150,000 trottoirstcei.cn van i * / , , ; 
3o. 10,000 hoeksteenen van < 2

( 1 1; cn 
4o. 1,000 M. hardsteenen trottoirbanden (petit gran it), alles ten behoeve der gemeentewei ken. 
Perceel 1, straatkeien. 

Inschrijvers. 
10 X 10 cM. 
60,000 stuks 

per 1000 

10 X 24 c.\l. 
l'ii.M stuks 
per 1000 

14 x 16 CU. 
20.000 stuks 

per 1000 

14 X 24 cM. 16 A 18 cM -

6000 stuks : 10000 stuks 
per 1000 J per 1000 

E. Janssen en E . Burliot, Luik, 
E. Maréehal Poulseur, 
L. Guflin, Luik, 

E . Humhlet en P. A. Dalem, 
Comhlaiii au Pont, 

Barrctte en Troupin, Eind
hoven, 

F. Bodson, Luik, 

A. Clerfayt, Poulseur, 
dezelfde, 

frs. 108 
103.50 
96.50 

li-s. 168 
160 
146 

frs. 135 
136.50 
132.50 

frs. 205 
204.50 
197 

frs. 175 
164 
109.50 

E . Janssen en E . Burliot, Luik, 
E. Maréehal Poulseur, 
L. Guflin, Luik, 

E . Humhlet en P. A. Dalem, 
Comhlaiii au Pont, 

Barrctte en Troupin, Eind
hoven, 

F. Bodson, Luik, 

A. Clerfayt, Poulseur, 
dezelfde, 

30,000 stuks 

fis. 108 

115 
ƒ 86 

30000 stuks 
ƒ 48.C8 

49.52 

2100 stuks 

frs. 168 

172 
f 86 

10,000 stuks 

frs. 135 

13» 
ƒ 64.80 

3000 stuks 

frs. 205 

208 
ƒ 97.50 

6000 stuks 
ƒ 92 79 

5000 stuks 

frs. 175 

166 
ƒ 83 

10,000 stuks 
ƒ 79.89 

E . Janssen en E . Burliot, Luik, 
E. Maréehal Poulseur, 
L. Guflin, Luik, 

E . Humhlet en P. A. Dalem, 
Comhlaiii au Pont, 

Barrctte en Troupin, Eind
hoven, 

F. Bodson, Luik, 

A. Clerfayt, Poulseur, 
dezelfde, 

30,000 stuks 

fis. 108 

115 
ƒ 86 

30000 stuks 
ƒ 48.C8 

49.52 

4000 stuks 
ƒ 81.49 

20,000 stuks 
/ 61.53 

63.94 

3000 stuks 

frs. 205 

208 
ƒ 97.50 

6000 stuks 
ƒ 92 79 

5000 stuks 

frs. 175 

166 
ƒ 83 

10,000 stuks 
ƒ 79.89 

Perceel 2 en 3, trottoirsteenen en hoeksteenen. 

Aantal Inschrijvingssommen per lüUOvoor: 
Inschrijvers. trottoir hoek trottoirsteenen hoeksteenen Inschrijvers. 

steenen steenen 

F. Bodson, Luik, 30,000 stuks 2000 stuks /' 38.80 f 20.— 
dezelfde, 30.000 » 2000 » 40.80 21.— 

A. Clerfayt, Poulseur, 30.000 » 4000 •• 33.66 22.11 
dezelfde, 30,000 » 37.50 

E, Maréehal, idem 75 000 » 5000 » frs. 79.— frs, 50.— 
L. Goflin, Luik, 150,000 » 10,000 » 7 3 . - 40.50 
E. Humhlet en P. A. Dalem. 

150,000 » 

Coiilhluiu au Bont, 60,000 » 4000 » 72.80 40.— 
E. Janssen en E. Burliot, Luik, 150,000 . 10,000 » 72 80 40.— 

Perceel 4, hardsteenen trottoirbanden: 
per str. M. 

F. Heine, Huij, ƒ 2.15 
.1. Bosman, Rotterdam, » 2.12 
D. Roquet, Vyle et Tharoul, » 1.825 
L . Goflin, Luik, > 1.80 
P. Janssen, idem » 1.78 
Ch. Petit. Breda, » 1.78 
A. Taurel, Luik, » 1.76* 
Céressiaux et fils & Co., Nainècho, » 1.68 

A m s t e r d a m , 1 Febr.: lo . het maken van 
dijken om de aan te leggen haven voor petroleum-
schc|ren in den Amsterdainschon DOUWT; ingek. 
16 bilj., als: 

C. J . Hartog, / 88,000 
N . Hoogendoorn, » 83,200 
C. v. Boven, 9 75,000 
P. A . Bos, » 74,000 

U v. d. Plas, 
C. Bouterse, 
J. Kin'ij. 
A. v. tl. Heide Az., 
P. Duinker, 
W. Ambachtsheer, 
\V . Goedkoop Dz., 
F. Smits Tz., 
G. D. v. Doorn, 
P . Zaiin, 
A. v. Ketuin, 
D. Zuiderhoek, 

So. het houwen van tw. 
scholen der le klasse, aan d< 
hoek Pontanusslraat; ingek. 

L. Vlasman, 
B. Krijneu, 
Peters en Roolollsen, 

ƒ 67,900 
» 67,700 
» 67,460 
l 66,486 
» 65,949 
» 65,000 
t 65,000 
» 64,900 
0 64,880 
1 64.600 
» 62.280 
» 664U0 

e openbare lagere 
• Vau-Swindenstraat 
16 bilj., als: 

/ 83,922 
» 82,763 
ö 80,670 

ƒ 80,650 
» 79,987 
D 79,900 
» 78.438 
» 70,630 
» 76.200 
» 75,073 
» 74,431 
» 73,988 
» 73,815 
» 72.555 
» 72,222 
» 7o,9t»5 

lo. het onderhouden van-
enige herstellingen en 
gehouwen der Polytech

nische school te Delft, van den dag der goed
keuring v in de aanbesteding tot 31 Deo. '87; 
minste inschr. was \ V . Franke, te 's-Hage, voor 
/ 13,760. 

2o. het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen cn vernieuwingen aan de 
gehouwen der Rijkskweekschool voor vroed-
vmuwen te Rotterdam, van den dag der goed
keuring van de aanbesteding tot 31 Doe. '87; 
minste inschr. was W . .1. van Dort, te Kralingen, 
voor ƒ 7490. 

S o a r d h o r i i . 1 Febr.: het bouwen van een 
woonhuis aan den Rijksstraatweg, te Znidhorn, 
onder beheer van den architect ff. Viets; ingek. 
7 bilj.. als: 

te Hoogkerk, j 45~>5 
» Znidhorn, » 4200 
••> Nii-hove, » 3892 
.» Oldehove, • 3854 
» Groningen, o 3771 
» Zuidhorn, » 3478 
'> idem » 3285 

1 Febr.: eene aanzienlijke ver-
eene wiukolhohuizing aan het 

29. met hijlevering van alle 
onder beheer 
ingekomen 19 

Siekman, 
l i . Iluizinga. 
J. Sipkens, 
II. Vogelzang, 
T. Holthuis, 
B. Kooi, 
H. Koétcr, 
gegund. 

(•ramingen 
bouwing aan 
A-kerkhof, H 
houwstollen. aiheidsloonen 
van den architect N . W. Lit 
bilj., als: 
II. de Jong, 
D. Dooijos, 
II. Schèltens, 
.1. E. Wolrich, 
D. S. Diddens, 
J. II. Mulder, 
J. L . Toesman. 
G . P. v. Erp. 
Ph. Hendriks, 
D. Jansen, 
D. Dalmolen, 
.1. Ibeliiigs, 
K. Peters, 
.1. v. d. Werf, 
F. W. Wietsema, 
F. Roders, 
R. Oving, 
J . Haupt, 
11. Meijer, 
gegund, 

K n i i r l a a . 1 Febr.: de herhouw van dé land
bouwerswoning de Haverkamp aldaar, voor Mr. 
W. baron van Heeekeren van Kei l ; ingekomen 
9 bilj., als: 
II. J.' Meerdink, te Horkeloo, 
E. J. Wnolschot, i» Zolhciii, 
Jan Hel. » idem 
P. II. J. Bennink, » idem 
J. G. Blankvoort, » Eibergen, 
J. 11. Rietman, » Borkeloo, 
G. .1. Wonnink, » Vorden. 
('. Patman. • idem 
G. J . Rauwenhorst, » Rum loo, 

K a p e l l e (Zeel.), 1 Febr.: het maken vaneen 
Uwen verdieping op het woonhuis, bewoond door 
W. J. van Dam. onder beheer van den architect 
A. le C4ercq, te Kruidingen; ingekonien 4 
bilj.. als: 
P. Staal, te Hansweerd, 
F. v. d. Bliek, » Kapelle, 
D. v. Maris Sr., i idem 
P. Dronkers, » idem 
gegund. 

A m s t e r d a m , 2 Febr.: het houwen van eene 
bank van leening in de Maruixstraat. onder 
beheer van den architect W. Hamer; ingek. 38 
bilj., als: 

te Amsterdam, 

te Groningen, /" 12,189 
' i idern • 9.9U8 
f idem 1 9,987 
» Hoogezand, 

Groningen, 
i 9,897 » Hoogezand, 

Groningen, • 9,840 
> idem 1 9,8*3 
» idem 1 9,750 
••• idem § 9,621 
i idem * 9,497 
» idem » 9 292 
••) idem i 9,191 
» idem i 9,141 
i) idem i 9,133 
» idem i 8,887 
i idem » 8,884 
i> idem )> 8.800 
i) idem • 8,738 
" idem 8,733 
» idem » 7,978 

/ 3662.50 
» 3395.75 
» 3295 
» 3291 
» 2883 
» 2537 
» 2467 
» 2396 
» 2387.75 

f 1990 
t 1784 
. 1723 
• 1697 

A. II. Grijpink, 
P. Groeiiliotl' en A. 

G. Haak, 
W. Raman, 
II. .1. Jurriëns, 
E . Slaap, 
K. Hollander, 
D. J. Ulenherg. 
G. Woud, 
W . L. Leibbrandt, 

» idem 
I idem 
» idem 
o idem 
a Gouda, 
. Botterdam, 
» Amsterdam, 
» idem 

' 42,700 

» 42,470 
. 11,675 
>. 41.000 
» 40,900 
» 40.-128 
» 40,300 
:> 39,493 
» 39,333 

D E O P M E R K E R . 

C. A. KraneveldTz., te Amsterdam, 
II. .1. Meekers, » idem 
Onsterink en Schut, » idem 
p, S. Rijnierse, . idem 
J. 1'. Rieken en J . 

Becker Jr., » idem 
B. v. Buuren, » idem 
J . P. H. de KruijfT Jr., » idem 
II. C. Dorlas, » idem 
Cruijlf en Schouten, • idem 
W. 'Grcve, » Buiksloot, 
A. Paans, » Amsterdam, 
B. Cruijll, J idem 
A. Aalders, » idem 
J. II. Ilartgerink cn 

\V. Boom, » idem 
0, Boon, » idem 
Cellijn en De Haan, 1» idem 
I, . 0. Schande, » idem 
j . v. Berne, » idem 
J. Koster, » idem 
II. Rietsnijder & Zn., » idem 
B. J. B. v. Damme, » idem 
Peetere cn Roolofsen, » idem 
|). Zuiderhoek, » idem 
Ph. A. Warners. » idem 
C. Eijsvogel, » idem 
j . II Stokmans. » idem 
E. II. Helle, » idem 
F. I.uijten en T. 

II. v. Engelen, 
E. R. Kuipers, 

A a.en, 2 Febr. 

ƒ 39,100 
» 38,586 
D 38,500 
> 38,300 

- 38,283 
" 38,240 
> 37,99» 
t 37.939 
i 37.U68 
• 37,835 
» 36,900 
» 36,768 
> 36,460 

0 36,450 
D 36,078 
. 35,826 
. 35,790 
» 35,734 
3 35 462 
1 35.326 
> 35,220 
» 34.975 
» 34,936 
a 34 864 
I 34.834 
» 34550 
i) 34000 

> idem » 3<i,648 
» Nieuweramstel, I 29.976 

het onderhouden van- cn het 
doen van herstellingen cn vernieuwingen aan de 
Rijks-lloogere Burgerschool te Meppel, van den 
Jug der g ledkcuring van de aanbesteding tot 31 
December 1887; ingek. 8 bilj., als: 
II. Timmer, te Meppel, ƒ 1622 
II. Danser Hz., > idem, I 1595 
K. Bruintjes, » idem, i> 144» 
Raming ' «1598 

t s k w e r i l . 3 Febr.: lo. het tiouwen van eene 
Openbare school met zes lokalen enz., onder be
heer van den architect J. P. Hazeu, te Gronin
gen; ingek. 19 bilj., als: 
F. Dieters, te Leilens, ƒ 16,300 
W. ü . Rotschafcr, > Stedum, » 16,300 
J. Si |*li i iga, > Uithuizen, » 14,951 
D.OIthofenB Jansen,» Middelstum, , 14,680 

S Blokzijl, 
S. Meijers, 
B v. Eerden, 
H . Arends, 
J . OITringa, 
.1. Zeldeuriist, 
A. H. Kiel, 
N . LeUers, 
H . Nieland, 
II. Wieringa, 
II. Lellérs, 
F. Welling. 
J . Pot, 
A. J . Benuinga, 
T. Bos, 
gegund. 

2o. het voor deze schoot benoodige ameuble 
ment; ingek. 16 bilj., als: 
II. Wieringa, te Ten Post. 
A. J . Benuinga, . Bedum, 
W . D. Rotschafer, » Stedum, 

te Ten Boer, f 14.570 
n Bedum, 14,450 
I Ten Post, • 14,200 
» Uskwerd. 13,680 
» Uithuizermeedcn » 13,540 
» Warfum, > l:<,386 
i ' Uithuizen, • 13,274 
» Uskwerd, s 13,272 
f Warfum, n 13,230 
» Ten Post, B 13.200 
» Uskwerd, » 13.063 
» Middelstum, » 13.009 
» Stedum, I» 12.986 
n Bedum, I 12.836 
» idem, n 12,467 

f 2900 
» 2S75 
» 2800 
» 2S00 
« 2786 
» 2700 
» 2620 
» 2600 
I 2560 
» 2530 
» 2450 
» 2400 
» 2362 
» 2284 
• 2185 

J . Pot, n idem 
F. Dieters, . Leilens, 
T. Bos, .1 Bedum, 
.1. Oll'ringa. » Uithuizei-meeden 
J . Zeldeuriist, » Warfum, 
J . v. Ham, n Tskwerd, 
S. Blokzijl, » Ten Boer, 
II. Nielaild, » Warfum, 
II. Lellérs. > Uskwerd. 
N . Letters, » idem 
F. Welling. » Middelstum, 
E. Kooi, » Middelstum, 
gegund. 

Voor de massa waren ingekomen 12 bilj., als: 
F. Dieters, te Leilens, ƒ181186 
W. D. Rotschafer, » Stedum, » 18.050 
E . Wietsema, » Groningen, . 16.986 
B. v. Eerden. » Ten Post, » 16.400 
A. Pastoor, » Stedum. » 16.400 
II. Wieringa, i> Ten I'ost, » 16,150 
.1. Olfringa, li rithuizenneeden, » 15,970 
J . Pot, » Stedum, ii 15,750 
N . Lellers, » Uskwerd, » 15,634 
A. J. Benuinga, » Bedum, . 15.501) 
F. Welling. > Middelstum, » 15,293 
T. Bos, » Bedum, > 15,167 

' s - l lage . 8 Febr.: het maken van eene oever-
voorziening en het leveren en plaatsen van meer

palen langs het verruimde gedeelte van den 
Vaartschen Rijn, tusschen liet huis de nLies-
bosch'' en het huis ude Wiers", onder de gemeen
ten Jutfaas en Vreeswijk; ingek. 13 bilj., als: 
(i . v. Ileeswijk, Everdingen, ƒ 3080 
W. v. Leeuwen. Hellevoetsluis. » 2»89 
J. Vermeer. Ilekendorp, • 2973 
.1. Krachten, Utrecht, • 2973 
A. v. Noordeniien Bz., Sliedrecht, » 2U58 
D. Barneveld, Vreeswijk. > 2940 
J. v. Wamel, Wijk-bij-Duurstede, i 2923 
C. Versteeg, Velp, » i828 
M. Lakerveld, Utrecht, > 2766 
A. Prins Thz., Sliedrecht, « 2733 
E. Scheepbouwer, Utrecht, o 2.20 
J. v. Harpen, Wijk-bij-Duui-stede, » 2658 
J . v. Straten. Jutfaas, » 2457 
Raming i 3340 

H n . e l . 3 Febr.: het leveren en plaatsen van 
eikenhouten zitbanken met bijbehoorende werken 
in de R.-K. kerk van O. L. V. Hemelvaart; ingek. 
1» bilj.; 
hoogste inschr. A. v. Gils, Breda, J 5345 
minste » B. Verlegd, Gimieken, » 1793 

B o l . w a r d , 3 Febr., ten behoeve der gemeente
werken: lo. de levering van I0t) stère grint; 
ingek. 9 bilj.; minste inschr. was B. R. Vlinder 
Veen, te Drngeham, voor ƒ 2.65 per s tè re ; 
gegund. 

2o. de levering van 200 stère gegraven zand; 
ingek. 15 bilj.: minste inschr. was A. IJsselstein, 
te Bolsward voor /' 0.65 per s tère ; gegund. 

s - l t o s . l i . 3 Febr.: het bouwen van parochiale 
scholen niet aanhooren. voor de R.-K. parochie 
van den II. Petras, onder beheer van den 
architect Bolsius; ingek 10 bilj., als: 
F. Boensolaars, te 's-Bosch, 
A. -
A 
A. 
F. 
L. 
W. 

Beks ft Zn., 
W . v. d. Bruggen, 
B. Deckers, 
A. v. Raveiisteijn, 
Murk, 

M. v. Beckiun. 
G. de Riiijtcr, 
L. Darkens, 
J . B. Smits en J. 

d. Pep|iel, 
niet gegund. 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Nijmegen. 

ƒ 25.348 
. 23,765 
» 23.700 
» 23.610 
» 22,7^0 
. 2I',900 
» 20,870 
» 20,322 
r 20,300 

» 19,115 

Haarlem, 4 Febr.: het onderhoud van- en het verlichten van eenige be|«alde vernieuwingen aan de stedelijke werken, van 1 Januari 1886 
tot en met 31 December 1889, in 15 perceelen, als: 

5. De meubelen van het Gymnasium. 
6. De schoolgebouwen v-oorj het Lager Onderw. 
7. De meubelen voor het Lager Onderwijs. 
8. De houten en steenen bruggen. 
9. De houten wallen. 

10. De steenen wallen. 

De stadsgebouwen. 
De 68 huurhuizen van het voormalig Oude
mannenhuis. 
De schoolgebouwen voor het Middelbaar, 
Onderwijs. ] 
Het Gymnasium. 

11. Het Rrouwershofje. 
12. De Brouwei-svaart. 
13. De buiten de stad gelegen werken. 
14. De Leidsche vaart. 
15. De Amsterdamsche vaart. 

Inschrijvers. 

W. T. Bremer Jr. 
T. Erdsieck Jr. 
A. Rinkema. 
J. S van Velthuiisen. 
B. Zuithof. 
C. Dos. 
L Klad. 
H. London. 
S. II. Peijra. 
t. T Maas. 
II. Hagen. 
J. v i m den Bogaardt. 
A. Itiemont. 
P. Tijdgaat. 
J. H. Daudeij. 

A. Hoenderdos. 
J* J. Kramer. 
ö. I'. J . Beceari. 

B. Lasschiiit. 
j'. A. Blankenburg, 
•erhasen en Van 't Wout. 
'• J. Giildeinnnd. 
« Klllei-s en Zoon. 
Wed'. A. Reijnders. 

1'. A. Nelissen. 
"ed. A. Captein en Zoon. 

8477 

7600 
8070 

8000 

7690 

7750 

« » • > : 

7495 

6900 

/' 897.-
900.— 

1180.-

890. 
920 — 
896.— 
979.50 
950 — 

ƒ 2488 

3100 

2480 

2830 

994. 
9 9 8 . -

912. 
943 — 

3 en 4 

/ n a 

210 

140 

384 

2473 

2698 
2400 

168 

4125 

4000 

f 475 

675 

078 

2949 

ƒ OMU 

498 

- / 887 

6998 
7325 

7240 

741» 
1000 

838 

850 
858 
794 
93: 

U15 

792 
845 

10 

ƒ 995 
1395 

1040 

1025 

1103 

1200 
1190 
1176 
1200 
1125 

»ft» 
1258 

11 

240 
1110 
225 
2911 

221 
295 

218 
209 

195 

275 
215 

12 

/• 847 
900 

943 

780 
781 

7UI 

800 

13 

740 
630 
614 
6711 
645 

677 

688 
555 

.-..-.(> 

575 
650 

14 

f 1176 ƒ 
1500 

O»» 

1392 

1100 
1236 
1094 
1070 

1184 

15 

306 
500 

370 

350 
329 

2WW 
343 

330 

Raming per jaar. (ƒ 8138[/' 968.--\f 2489 ƒ 175 / 2943 ƒ 568[/'6685.25 /' 870|y 1252 ƒ 220/ 791[f 637[/' 1191 f 349 
"o vette cijfers stellen de laagste inschrijvingssommen voor. Uitspraak der gunning op 11 Februari. 

« l o r n i r n d a a l . 4 Febr.: het bouwen van een j VV. v. Ingen 
ondi'i-wijzerswoniiig te Vogelenzang onder beheer \ C. v. Soest, 
>aii den architect Hoog, te Haarlem; ingek. 10 5%, als: 
f; 0 v. Reijsen, te Haarlem, ƒ 6830 
}• Ommeren, » idem » 6413 
"• 0. v. d. Velden, i idem » 6350 

Koen en Braakeiiburg, 
A. Koper, 
lllllse bosch, 
1'. II. Sieren, 
J. A . Raasveldt, 

te Hodograve, 
* Beverwijk, 
* Overveen, 
* Zand voort, 
» lleiiueliroek, 
» idem 
» Haarlem, 

ƒ 6300 
> 6050 
» 5999 
> 5995 
li 59'.I0 
» 5901) 
» 6900 

J. v. Tongeren, 
.1. Heemskerk, 
.1. Kriegel-, 
II Kluit, 
I'. Rings, 
(i . Hulsebosell, 
gegund. 

te Vogelenzang 
- Haarlem, 
ii idem 
li Overveen, 
n Zandpoort, 
" Haarlem, 

ƒ 5897 
- 5878 
ii 5848 
» 5795 
>, 5730 
I 51186 

http://trottoirstcei.cn


II K O P M E R K E R . 

U t r e c h t , 4 Febr.: bet auioveeren van een 
winkelhuis en bet bouwen van een winkelhuis 
op de Oudegrucht bij de Ikikkorbrug, ontler be
heer van den architect W . J . van Vogelpoel; 
ingek. 13 bilj.. als: 
J. II. tie llnrsh, te Utrecht, ƒ 14.078 
Com. v. Straaten, » idem i 14.288 
0. Kuhne. • idem « 14.100 
T. V. Oostveen, .> dem » 13,970 
H. Vermeer, t idem » 13.940 
li. .1. v. Baaren, > idem • 13.810 
J. II. tie Vos, » idem » 13590 
J. Krap. o idem o 13,575 
C. v. Zeeland, . iilem >i 13.2U0 
1. M. Wold; » itlem » 12.753 
J. <:. Koot en L. v. Dorst, > Gouda, » 11.807 
H . .1. Stolker, » Utrecht, » 11.598 
F . W. v. d. Heuvel. » idem » 11,200 

Z w o l l e . 4 Febr.: bet verbouwen van 3 per
ceelen in de Voorstraat en Korte Kamporstraat. 
voor de Israèlietiselie gemeente; ingekomen 0 
bilj.. als: 

K. A. v. d. Berg, ƒ 7994 
I, . Meijer, » 7777 
T. DJaselhoff, » 688(1 
II. K. Optowoetd, » 61,00 
G. Benutte, » 6549 
G. .1. Ernst, » 5449 
s - l l a y r 5 Febr.: bet onderhouden eu her

stellen van liet post- en tolegruafgebonw te 

de Rijkstelegraaf; minste inschr. waren: 
Perc. 

1. Hotz & Co., Rotterdam, / 0.159 
2. dezelfden, » 0.053 
3. dezelfden, a 0 096 
4. F. Nijst, Luik, » 0.31 
5. dezelfde, » 0.093 
6. deztdfde, a 0.782 
7. dezelrde, a 0.15 
8. Nederl. Stoombootmaatschappij, 

Rotterdam, a 0.5:1 
9. dezelfde a 0.60 

10. M/.ergieterij Prins van Oranje, 
's-lltige, » 5.925 

dezelfde, I 4.90 

Noordwijk, van dt-n dag der 
aanbesteding tot 31 Dee. '88 
Wi v. Schalk, 
E . Plas, 
G. v, tl. Raad, 
C. Alkemade .Ir 
Raming 

s-Hage. 5 Ft 
en koperwerk, | 

'ilkenr 
ek.4 

t tan de 
l i l l j . als: 

le Noordwijk, ƒ ii44 
II ui, in II 5(10 
ii idem » 553.55 
a idem » 544 

a 710 
br.i bet leveren van ijzer-, zink-
ipicrrnllcn enz., ten dienste van 

12. F i ima Klijn de Jongli, Amsterdam, • 0.080B 
13. dezelfde, a 0 0645 
14 L . .1. Enthoven & Co., 's-Hage, a 3.96 
In. L . v Wijk & Co., idem a 0(1408 
16. Weil. S. llenodictiis, Rotterdam, a 0.081 
17. Horrix en Vogels, 's-llage, a 0612 
A r n h e m , 5 Febr.: lo. bet doen van eenige 

vernieuwingen en herstellingen aan de Rijks
kweekschool voor onderwijzers te Nijmegen, tot 
8] Dec '87; ingek 4 bilj.. als: 
A. Tb. Op/onnier. te Nijmegen, /' 2329 
I. Knoops, 9 idem a 2300 
.1. II. Everts, a idem a 1897 
C. Verburgh, a idem » 1884 

So. het onderhouden van- en het doen van 
vernieuwingen en herstellingen aau tie gebouwen 
tier Rijks-lloogero-Rurgerscliool te Zalt-Uommel, 
tot 31 Dee. '87; ingek. 5 bilj., als: 
W . v. tl. Weiden, te Zalt'lminmel, 
II. A. Kaasjager, 

I L . .1. Mot/,' 
[ Gebr. Tennis en Van 

dor Kuijt, 
L. A. v. Steents, 

ide 
idem 

idem 
idem 

ƒ 99(; 
II 973 
a U67 

» 941 
a 932 

'aniMueraen . 5 Febr.: 
2o. bet bouwen van eene 
3o. het bouwen van eene 
4o. bet bouwen van eene 

te llotigeveeti. 

lo. liet verbouwen i 
onderwyzerswoning, 
school, te Den Velde; 
School, te Al io ; alles oud-

Mier school 
te lloltlioue 

tan de Krimvaart ; 

beheer van den architect II. E. Hoegsma, 

Inschrijvers en Woonplaats. 

A. J . Woltersoin. Koevnrtlen, 
J . Kleiiiineijer, Avereest, 
J . Schlllellburg. Kiievordell, 
II. .Melenboi-st, De Krim, 
L . Suiiuk. Lutten a'd. Dedemsvaart, 
II. v. Dijk, itlem 
D. Knesiag, Ilardeiiberg, 
R. Vosse, idem 
L . Kleinuieijer, Avereest, 
A. Niebnis, Hoogeveen, 
W . Kosters. Detlemsvaart, 

Aan tie laagste inschreven gegund. 

perc. 1 perc. 2 pore. 3 

ƒ 5450 
5400 

/• 4489 
42(10 
3983 

8868.71 

4157 

4300 

ƒ 5998 
5.:00 

5919.60 
6i45 
5350 

5400 

perc. 4 I inassa 
I 

ƒ 8298 
81100 

7299 
8>-24.40 
81.T-

7800 

ƒ 22000 

• 

BIJ V O E G S E L 

D E O P M E K K E E 
van ZATERDAG 13 FEBRUARI 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

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

het leggen van 
Slanndag , I S Febr , 

P r l n s e n h a g e , te 10 uren. door burg. en weth. 
trottoirs in de kom der gemeente. 

K o s e n d a a l , te 10 uren, door J. J. Vingerhoed, in het hotel des Pays-
Bus: het bouwen van een woonhuis. Aanw. gehouden. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van marine, het makenen 
leveren van een ijzeren kustlichttoren, bestemd voor het koraalrif 
den Bril. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het verbouwen van de openbare lagere school der le klasse no. 

3, aan de Looiersgracht; 
2o. het maken van een gebouwtje, inhericht tot het ontsmetten van 

besmette goederen en het maken van een verbrandingsoven, beiden op 
het terrein aan het Centraalpompstation, aan de Kostverloren we
tering. Inl. bij den stadsarchitect, raadhuis kamer no. 101, tusschen 
10 en 12 uren. 

H a r l l n g e n , te 1 uur, door burg. en weth.: het maken vaneen 
een nieuw draaibrugje bij de vuilnisstoep. Aanw. gehouden. 

Deven t e r , te 2 uren, door den architect IL van Harte Mz., in het 
koffiehuis van A. Duijm: het bouwen van een woonhuis, gelegen in de 
Voorstad, voor G. Kuit. 

A m s t e r d a m , te 2 uren, door de Hollandsche IJzeren-spoorweg
maatschappij, in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw 
aan het Droogbak, aldaar: het maken van eene goederenloods en ver
hoogde los- en laadplaats met bijbehoorende werken, op het stations-
emplacement 's-Hage. Inl. bij den ingenieur van den weg. Raming 
f 40,000. 

Best, te 3 uren, door het R.-K. kerkbestuur, bij Chr. Verhoeven, 
aldaar: het afbreken van het bestaande en het daarstellen van een 
gebouw, dienende tot gesticht met verdere aanhoorigheden, alsmede het 
verlengen van het bestaande schoolgebouw met het bouwen van een 
overdekte speelplaats, met bijlevering van alle daarvoor benoodigde 
materialen. Inl. bij den architect L. Oerks, te 's-Bosch. Aanw. 
gebonden. 

(.eldrep, 'savonds 6 uren, door den bouwmeester A. C. Hlcijs, inde 
herberg van de Wed. G. van Gaal, aldaar: het bouwen van een woon
huis tc Geldrop, voor Vincent van den Heuvel. Inl. bij genoemden 
bouwmeester, te Amsterdam. Aanw. 15 Febr., te 2 uren. 

Breda, *savonds 8 uren, door den architect J. A. Oomes, in café 
Neuf: het bouwen van twee woonhuizen met bovenkwartieren op een 
terrein, gelegen aan de .Middenlaan. Aanw. gehouden. 

s n e r k , door den architect J. Ph. Hogendijtc: eene'vertimmering aan 
het perceel wijk I no. 87, aan het Kleinzand. Inl. bij genoemden 
architect. 

D i n s d a g , l O Feb r . 
Delf t , te 10 uren. door den directeur der artillerie-stapel-en-con

structiemagazijnen : de levering van verschillende behoeften, ten dienste 
van gemelde magazijnen, over *86, in 21 perceelen. 

' s-Hage, te 11 uren, door het departement van marine: 
lo. het maken van een woongebouw voor den dienst der verlichting 

op Terschelling; 
het maken van een woning voor den dienst der verlichting op 

Vlieland. 
Aanw. gehouden. 
Waddinksveen , te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 

«en post- en telegraafkantoor. Inl. bij den architect G. A. Oudijk, j 
te (inuda. 

tv iseh, te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
school voor 300 kinderen, te Varseveld, met daarbijbehoorende sehool-
nieubelen, scheidingsmuur enz. Inl. bij den architect Uvink, te Deuti
ehem. Aanw. 16 Febr., te 9 uren. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het gebouw 
Kazernestraat no. 3: 

Jo. ijzeren telegraafpalen, model Henleyï; 
2o. ijzeren haakvormige isolatordragers; 

/lokdraad; 
glazen bekers; 

Bo. salmoniak. 
Elrien (bij Arnhem), te 2 luren, 'bij Doeleman in de Zwaan: het 

touwen van een woonhuis voor 1. "w. J. Vos de Wael. Inl. bij den 
architect S. J. H. Trooster R.Hz., te Zwolle. Aanw. gehouden. 

.Ouderamatel, door het bestuur van het waterschap Groot-Mijdrecht, 
«J den secretaris K. van Deukeren: het leveren van: 

lo- ongeveer 400 M 1 grint; 
*o. drie ijzeren vlet bakken; 
*>• drie houten vletbakken. 

Weeasdag, 17 F e b r . 
Den Hommel (Z.-IL), te 10 uren, door burg. en weth.: de levering 

VAJ» 500 stère gehorde grint. 
Hengel»» (O.), te 12 uren, door H. Hulshoff Pol, in het beursgebouw: 

2« houwen van eene tweede verdieping op zijn woonhuis. Aanw. 17 
F«*r., te 10 uren. 

" • ' t r r d a m , te 1 uur, door burg. en weth.: het maken, leveren 
9 opstellen van de hydraulic-mains, afvoerbuizen, klim-, brug- en 
. I'i".ipen, schuiven, afsluiters, kranen, separators, lantaamarmen 
ESÜ? gereedschappen enz., ten behoeve van de uitbreiding der ge
rente-gasfabriek aan den Oostzeedijk. Inl. aan het Stadstimmerhuis. 

A a ï l * . gehouden. 

M i d d e l b u r g , te 1 uur, door de commissie van bestuur der gemeente
gasfabriek : de levering der in '86 benoodigde magazijnsgoederen. 

OH. te 2 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur van den H. 
Willebrordus, in het Knfljehuis van J. van den Hoogen, aldaar: het 
bouwen van een congregatiegebouw met kapel en aanhoorende werken, 
en het maken van een aanbouw aan de pastorie aldaar, met bijlevering 
van alle leverantiën, transporten, arbeidsloonen enz. Inl. bij den bouw
kundige H. Et Hendriks, te Os. Aanw. gehouden. 

H a e d e k e n s k e r k e , te 2 uren, door burg. en weth.: het maken 
eener nieuwe houten beschoeiing aan de haven te Hoedekenskerke, met 
bijlevering van materialen Rilj. inzenden vóór 12 uren. Aunw. 
gehouden. 

O n d e r d e n d a m , te 2' 3 uren, door het bestuur van het waterschap 
Hunsingo, in het Waterschapshuis aldaar: het herstellen en gedeeltelijk 
vernieuwen van de steentil over het Pieterbuurstermaar. 

A m s t e r d a m , door den ingenieur-architect A. L. van Gendt, in het 
American hotel: het bouwen van een graant>akhuis met kantoor en 
woning, aan het Wittenburgerdijkje, te Amsterdam, met de leverantie 
van alle materialen en arbeidsloonen. 

D e n d e r d a g , 18 Febr. 
' » - K e s c h , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, in het 

gebouw op den Uilenburg: het vervangen van houten voederbakken, in 
de stallen te 's-Rosch, door ijzeren voederbakken. Rilj. inzenden uiterlijk 
l j Febr., vóór 8 uren. Inl. l>ij genoemden ingenieur. Raming ƒ 3000. 

M i d d e l b u r g , te 10 uren door gedeputeerde staten van Zeeland: het 
uitvoeren van buitengewone herstellingen aan eenige waterstaatswerken 
en wegen, in drie perceelen, als: 

lo. steiger van Stavenisse; 
2o. steigerdam aan het Catscheveer; 
8o. wegen van den Hijks-grooten weg oij Breskens naar Groede en 

van Groede naar Nieuwvliet. 
Inl. voor perceel 1 bij den ingenieur te Zteriksee, en den opzichter te 

iSt.-Maartensdijk; voor |>ereeel 2 bij den ingenieur en den opzichter, te 
Goes; voor perc. 3 bij den ingenieur, te Neuzen, en den opzichter, te 
Breskens. Aanw. gehouden. 

Delft, te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, in 
het ge meen landshuis, aldaar: 

lo. de leverantie van 1C,000 boeien riet, ten dienste der zeewering; 
2o. het vervoeren en verplanten van het onder lo. vermelde riet. 
Itilj. inzenden 17 Febr., roer 's avonds 7 uren. Inl. bij den fabriek-

ïandmeter J. P. van den Berg Jz., te Delft. 
E m m e n , te 12 uren, door de directie van het Oranjekanaal, in het 

maatschappijhuis: het afbreken van twee oude bruggen en het bouwen 
van twee nieuwe houten draaibruggen over het Oranjekanaal bij Zuid-
barge, gemeente Emmen. Inl. bij den hoofdopzichter J. Lokker, te 
Emmen. Aanw. lö en 17 Febr., van 10 tot 4 uren. 

Bensehap (U.), te 12 uren, door C. Lekkerkerker, in het koffiehuis 
de Ronde Leeuw: het afbreken van het bestaande en het wederonbou-
wen van een woonhuis, bevens de reparation aan de boerderij, aldaar. 
Aanw. 15 Febr., te 11 uren. 

K a t t e n d l j k e , te 1 uur, door burg. en weth., bij F. Feleus: de ver
nieuwing of het bijbouwen der school, aldaar. Inl. bij den architect J. 
H. Hannink, te Goes. Aanw. 18 Febr., te 101/» uren. 

I'd en . te 2 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener openbare 
school te Uden, in de kom der gemeente, met bijlevering van alle 
daartoe benoodigde materialen, arbeidsloonen enz. Inl. bij den bouw
kundige J. Fiankefort, aldaar. Aanw. 18 Febr., tusschen 10 en 12 uren. 

W a r f u n i , te 2'/i uren, door burg. en weth.: het afbreken van het 
bestaande en wederopbouwen van een nieuw hulppost- en telegraaf
kantoor met directeurswoning, aldaar, met bijlevering van materialen, 
arbeidsloonen enz. Aanw. 18 Febr., te ÏO'L uren. 

H u l x u m (Fr.), door den architect L. B. Wesselius: het bouwen van 
een heerenhuis met schuurtje op het terrein aan den Marssumer straat
weg, hij Leeuwarden. Aanw. gehouden. 

V r i j d a g , f » Febr . 
s -Hage , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhouden en herstellen van het Rijkstelegraafgebouw te Middelburg, 
van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. '88. 
Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te s-Hage, en bij den 
hoofdopzichter der landsgebouwen J. J. G. Rinkes. te Breda. Aanw. ge
houden. Raming ƒ 840. 

Z a t e r d a g , 10 Feb r . 
Den H a m (O.), te 12 uren, door J. Buddingh, bij G. Middendorp: het 

bouwen van een woonhuis met schuurtje. Aanw. 20 Febr., van 10 tot 
12 uren. 

M kruin te 2 uren, door burg. en weth.: het vergrooten der be
staande onderwijzerswoning en het bouwen eener raadkamer, met bij-
leveiing van materialen enz. In), bij den architect L. Noest, te Sluis. 
Aanw. gehouden. 

B e l s w a r d , 's avonds 8 uren, in 'tBlauwhuis: het bouwen van twee 
woningen op een vrij terrein, buiten de Sneekerpoort, aldaar. Inl. bij 
den bouwkundige J. Dijkstra Az. Aanw. 18 Febr., te 12 uren. 

N l e u w e r k e r k , door het bestuur van den polder Vier-Bannen-in-
Duiveland: de levering van 050 M ' grove onderhoudsgrint, voor den wal. 
Bilj. inzenden vóór 20 Febr. bij den dijkgraaf, aldaar. 

A r n e m u l d e n , door burg. en weth.: de levering van 60 M 3 onder
houdsgrint. Bilj. inzenden vóór 20 Febr. aan den burgemeester. 

M a a n d a g , 11 Febr . 
Yesseii i (N.Br.), te 8 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen eener school; 
2o. het leveren van schootmeubelen. 
Inl. bij W. H. Booms, te Eindhoven. Aanw. 22 Febr., te 2 uren. 
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B o l s w a r d , dom- liet ilijkshostuur van Wnnseradeels-Zuiderzoedijken, 
ter secretarie van het watd-schap: de levering van 2595 grenen palen 
van diverse afmetingen, 180 gordingen en 100 stère riviergrint. Bilj. 
inzenden vóór 22 Febr. 

NlJ Iamer (Fr.), door II. K. de Boer: het verhouwen en vergiwten 
der openbare lagere school, aldaar. Aanw. 16 Febr. te 12 uren. 

D i n s d a g , l:t Fekr . 
ITtrerht , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats

spoorwegen, aan het centraalbureau: Ik'stek no. 437, het verlengen van 
het tweede spoor, het verplaatsen van de perrons en het maken van 
daarmede in-verhand-staaiido werken op de halte Windesheim. Inl. 
aan het centraalbureau en hij den sectieingenieur W. .1. Klerk de 
Reus, te Meppel. Aanw. 18 Febr.. te 10'/, uren. Raming ƒ 2982. 

D o n d e r d a g , 23 Febr , 
A p e l d o o r n , te 2 uren, door de Kon, Nederl. Lokaalspoorwogmaat-

schappij: Bestek no. 14, iiet maken van gebouwen en verdere inrich
tingen voor den locuals|>oorweg A|nddoorn—llattem. Inl. hij den hoofd
ingenieur-directeur K. II. van Brederodc en den sccticingenieur C. A. 
Besier, te Apeldoorn. Aanw. 18 Febr.: tc Vaasson te 10, Kuist te 11, 
Epc te 12, lieerde te l'/„ Wapenveld te 2", en llattem te 3</, uren. 
Bijeenkomst te Apeldoorn aan het bureau der maatschappij, te 9 uren. 
Raming ƒ 39,850. 

V r i j d a g , 2« febr . 
Z i i t t e n , te 12 uren, M U I het bureau van den provincialen inspecteur 

der directe belastingen, aldaar: het onderhouden en herstellen van de 
Rijksgebouwen der invoerrechten eu accijnzen te Lobit, Millingen en 
Bahberich, van 1 April '86 tot en met 31 Maart '89. Inl. bij den rijks
bouwmeester in het le distriet, te 's-Hage, en den hoofdopzichter der 
landsgebouweu I). Fokkens, te Zwolle. Aanw 19 Febr., te 12 uren. 

D l r k s l a n d , te 3 uren, door burg. eu weth.: de levering van 1350 M 3 

grove onderhomlsgrint. 
b Z a t e r d a g . 21 Feb r . 
l F r a n e k e r . te 11 uren, door het dijksbestuur vau het waterschap 
der Vijf-Deelen-Zeedijken-Bintiendijks. in het statiouskofliehuis: het ver
hoogen en verzwaren van den zeedijk in de gemeente Barradeel, over 
eene lengte van 2216 M., met bijkomende werken. Aanw. 19 en 25 
Febr., te 10 uren. 

K l a v e r e n , te 1 uur, door het bestuur van het waterschap Heme-
lumer-üldephaert-en-aanhoorige-zeedijken. in het watersehapshuis: 

lo. a. het verbroeden van 150 M. lengte steenglooiing en het herzetten 
van 200 IP Steenglooiing en steenenhoofden, bij Staveren; 

b. 300 W dijksverhooging bezuiden Staveren; 
c. 200 M s grond afgraven van de contributie Fenne en verwerken van 

dien grond over de dijken hij Staveren; 
d. verbeteren van het 2e steenenhoofd benoorden Staveren; 
e. 250 M. lengte bermkist vernieuwen benoorden Staveren; 
f. leveren van 640 grenen heipalen; 
g. idem van 300 M' gordingen; 
h. idem vau 50 last zuilenbazalt van 5(1 a 60 c.M. 
2o. n. bet reconstrueeren van 150 M' steenglooiing bewesten Staveren; 
h. het leveren van 600 last zuilenbazalt van 40 a 50 cM. 
So. het leveren van 60 VP grint. 
Aanw. 25 Febr., te 11 uren. 

F A n j u m , te 3 uren. door bet dijksbestuur van den Anjumer-en-
Lioessener|K)lder, hij Teake llaaksrna, aldaar: het opruimen van het 
paalwerk, het opnemen der bestaande steenglooiing, het weder maken 
van eene steenglooiing met bijbehoorende werken. het maken van be
stratingen, benevens het verrichten van de noodige aardewerken, een 
en ander ter gezamenlijke lengte van 600 M., langs den dijk van ge
noemden |mlder, onder Anjum. Inl. hij den dijksopzichter B. K. Vogel, 
te Kzumazijl. Aanw. 25 Febr., te 10 uren. 

M a a n d a g , 1 M a a r t . 
Zevenbergen , te 11 uren, door burg. en weth.: dc levering van 440 

M 3 goed gewasschen en gehorde onderhoudsgrint. 
V a l k en*waard , te 2 aren, door burg. en weth.: het maken van een 

keiweg met bijkomende werken van den provincialen weg af tot aan 
het inrijhek van het stationscmplaccment, alsook het éénjarig onderhond 
daarvan. Aanw. 1 Maart, tc 11 uren. 

Gouderak , door burg. en weth.: het verhouwen der gemeenteschol 1, 
Inl. bij den architect P. J. Hofman, aldaar. Aanw. 23 Febr., te 11 uren! 

D i n s d a g , 2 M a a r t . 
F r a n e k e r , te 10 uren, door het dijksbestuur van het waterschap 

der Vijf-Deelen-Zeeilijken-Binnendijks: 
lo. 200 grenen palen, lang 6.2 • . ; 
2o. loo idem » 5.3 a 
3o. 13 eiken gordingen, gemiddeld lang 5.6 M.; 
4o. 35 last balsteen, zw. 4 il 6 dM.; 
5o. 415 idem » 3 a 5 » 
6o. 2600 onverglaasde huizon, wijd 10 cM.; 
7o. 20 idem vorhiniiingsbuizen; 
So. 20.000 turven; 
9o. 250 stère grint; 

Ulo. «000 bos berken takken; 
Ho. 40,000 » eiken a 
G i n n e k r n , te 1 uur, door het bestuur van het bisschoppelijk semi

narie Ypelaar, onder Ginneken, hij A. van Meer, aldaar: net houwen 
van een kapel met bijbehoorende werken, lui. bij den architect J. j . 
van Langelaar, te Prinsonhage. Aanw. 26 Febr. 

Woensdag. 3 M a a r t . 
' s - l lage te 12 uren, door het ministerie van waterstaat, enz., ten 

behoeve der Staatsspoorwegen: het maken van de aardebaan, de kunst
werken, de overgangs- en eenige andere werken voor het gedeelte van 
piket 58 tot den oostelijken oever van de Boonervliet, van den spoorweg 
Rotterdam—lloek-van-llolland. Inl. bij den waarnemend eerstaanwczcnil-
ingenieur der Staatssjioorvvegen, te Rotterdam. Aanw. 23 en 24 Febr., 
te 11 uren, aanvangende bij het beginpunt van het werk. Raming 
/ 672,000. 

I l a r l l n g e n , te 12 uren, door het dijksbestuur van het waterschap 
der Vijf-Dcelen-Zeedijkcn-Buitendijks, in het koffiehuis de Nederlanden: 
de levering van: 

lo. 228 palen, lang 7 1 M.; 
2o. 400 idem » 6.2 » 
3o. 25 zware eiken gordingen. 

D o n d e r d a g , 4 M a a r t . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het prov. best.: het onderhoud der haven 

en van het buitenkanaal, zoomede van de golfbrekers en havenhoofden 
te IJinuidcn, behonrende tot de werken van het Noordzeekanaal, lid. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Blom, te Amster
dam. Aanw. 25 Febr. 

V r i j d a g , .» Maa r t . 
R o t t e r d a m , ten kantore van de gemeentegasfabriek, dc levering 

van: 
lo. 15,000,000 KG. Engelsche gaskolen; 
2o. 15,000,000 KG. Westfaalsche gaskolen, 
ten dienste der gemeentegasfahrieken aldaar. Inl. aan bovengenoemd 

kantoor. 
Op onbepaalden d a t u m . 

N r h l e r m o n n l k o o g , door den architect U. van der Meiden, te Kok
huizen: het amoveeren der hoerenbehuizinge, de hooikap en het machi
nehuis, en het bouwen van een nieuwe schuur met stalling en hooi-
berging voor 60 stuks vee, kaasbok en nieuwe kap, op de vooi huizing 
van de plaats, bewoond door K. Jensma, te Schiermonnikoog. Aanw. 
19 Febr. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
A m s t e r d a m , 2 Febr.: het maken van een 

gebouw, ingericht tot kelders kantoor enz., voor 
wijnhandel, en tot vier liovenhuizen, op een ter
rein aan de Keizersgracht, onder beheer van den 
architect W. Langhout Gz.; ingekomen 20 
bilj., als: 

II. C. Dorlas, ƒ 65,329 
O. Woud, » 59,059 
I, . Ch. Schande, » 5»,850 
Cerlijn en He Haan, » 58,725 
K. .1. H. v. Dammen, » ">8,600 
K. II. Helle, • 58,500 
II. Rietsnijder ft Zn., a 58,395 
A. Aalden, » 57,800 
Ph. A. Warners, » 57,300 
P. S. Reijnierse, » 57.2r0 
J. Koster, » 56,889 
.1. P. Riecken en J. Becker, « 56,000 
D. H. Zeevat, » 55,781 
J. v. Berne, » 55.412 
D. Kinderhoek, » 52,84fi 
W. Greeve, » 51,229 
G. Boon, » 49,936 
F. I.uijten en v. Engelen, » 47,376 
E. R. Kuipers, » 46,378 
D. W. Venemans, » 44,744 

Z u l d k r o e k , 3 Febr.: het herbouv,en eener 
boerenhi huizing en schuur, onder beheer van J. 
Mandema, tc Sappemeer; ingek. 9 bilj., als: 
H. Vos, te Sappemeer, ƒ 4365 
J . Benoker, > idem » 4089 
H. Schrander, • Zuidbrook, » 3736 
D. Huisman, a idem » 3693 
E. Warners, < Sappemeer, » 3680 

A. Daauje, te Noordbroek, ƒ 3545 
J. Bum-lie, • idem I 3498 
A. .1. Wichertjes, » Borgercompagnie, t 3143 
II. Renders, , Sappemeer, » 3075 

k a m p e n , 5 Febr.: het bouwen eener nieuwe 
sociëteit, onder beheer van den architect Evert 
Breman ; ingek 13 bilj,, als: 
D. Bruins, te Zwolle, ƒ 25,679 
J. de Gi-oot, a Kampen, » 23,990 
D. Bekveld, . idem • 23 960 
I. Hesselingen, » Meppel, » 23.744 
II. Stoenliergon, » Kampen, . 23.725 
F. Krijgsman, i idem i 23,690 
K. Ijsvogel, o Aarlanderveen, i 23,543 
K. J. Kalt, » Ureterp, » 23,249 
VV. v. d. Werf, a Kampen, > 23,124 
W. Fransen, > idem » 22,986 
J. S. v. d. Werf, » idem » 22,844 
II. v. Dijk, -i idem » 21.980 
F. Schippei-s, ï Genemuiden, > 19,947 
gegund. 

O o s l e r h a u l e , 6 Febr.: het houwen vaneen 
sluiswachterswoning, voor het waterschap de 
Trijegaasterpolder; ingek. 8 bilj., als: 
A.'T. v. d. Veen, te Terwispel, / UfO 
R. A. v. d. Veen, » idem > 1088 
R. v. Zinderen Hakker, > Kortezwaag, a 1087 
I). Hoogkamp, t Vollega, » 990 
J . Hrattinga, » Sint-Nikolaasga, > 97'! 
P. Sijbcsma, » Oosterhaule, i 920 
K. Bles, » Oudehaske, > 913 
H. de With, » Oosterzee, » 876 
gegund. 

G r a n i n g e n , 6 Febr.: het bouwen van eene 
winkelbehuizing aan de Grootemarkt, onder be
heer van den architect Joh. C. Wegerif (her-
besteding); ingek. 6 bilj., als: 
J . Oldenburger, te Groningen, f 28,200 

ƒ 27.9S7 
» 27.548 
> 26.500 
« 26 444 

E. Berkenhosch, te Groningen, 
II, de Jong, i) idem 
G. P. v. Erp, a idem 
J. lbelings, i) idem 
Jalving en Smallen-

broek, » Assen, » 26,000 
J I. Toesman, » Groningen, » 25,400 
gegund. 

' s - l lage , 8 Febr.: het veranderen der Kerk-
brug, te Schipluiden, en het afgraven van een 
gedeelte der Molenwerf van den Kerkpolder; 
ingek. 13 bilj., als: 
C. de Groot, te Sliedrecht, / 8600 
C. van 't Woud, » Vrijenban, a 8034 
N. Roodonburg, • Delft, t 7645 
D. Hontebal, » Hof van Delft, • 71 ij 
G. v. d. Drift, . 's-llage. » 70M 
B. de Waerd, a Nieuwenhoorn, » 7000 
f*. v. Boven, a Amsterdam, » 6970 
P. Verhriiggcn, s Waddinksveen, » Bjj ' 
A. Korteweg, » Zevenbergen, » JjjJJ 
S. v. Leeuwen, » Leiden, » J6JJ 
P. Langeveld, » Oversebie, • 64Is 
G. v. d. Vlugt, » Maasland, • M g 
,1. Vermeer, » Hekendorp, » 63w 

N e e r d h o r n , 8 Febr.: het bouwen van een 
woonhuis met koetshuis en stalling aan den 
Rijksstraatweg, te Balmahuizen, onder beheer 
van den architect M. Viets; ingek. 23 bil*, «Jj 
J. Hakker, tc Kollum, / /J™ 
A. J. Benninga, » Bedum, » j JS 
R. ,1. Dijkstra, » Kollum, » »JS 
H. Westerbaan, » Oldehove, • 7gJ 
II. Moorman, » Bedum, » ' ' ' " i 
J. Zeldenrust, » Wnrfum, » (™, 
J. Timmer, » Obergum, • J"..i 
S. Blokzijl, . Ten Boer, » J»B 
J. Pijnakker, . Kollum, » '*"* 

I. II. Mos, te Twijzel, ƒ 7490 
J. Sipkens, « Niehove, a 7464 
A. Siekman, • Hoogkerk, » 7483 
H. Wieringa, » Ten Post, » 7380 
B. v. Eerde, i> idem » 7300 
Jeltes, » Houwerzijl, n 7240 
W. Rothschafer, » Bedum, » 7231 
J. Pot, a Stedum, » 7162 
R. Wieringa, • Ulrum, » 7150 
H. A. Elderingh, » Snameer, a 7133 
R. Hovïngh, » Groningen, » 6922 
G. Iluizinga, > Zunlhiirii. > 6876 
B. Kopi, ï idem » 6874 
T. Holthuis, » Groningen, » 6698 
gegund. 

M e p p e l , 8 Febr.: het afbreken en wederop-
bouwen van een pakhuis: ingek. 12 bilj., als: 
A. Hazelaar, te Meppel, f 640 
Hs. Zwikker, » idem » 636 
Jac. v. boenders, » idem » 623 
II. Danser, » idem I 614 
R. Geskus, » idem » 598 
P. G. Jans, n idem I 594 
Rm. Loos, a idem » 586 
R. Bakker Az., > idem • 575 
R. Bruintjes, » idem * 574 
W. Bralts, i» idem • 555 
II. Lambrechts, » idem » 548 
K. (Uien, s idem » 496 
gegund. 

A m s t e r d a m , 8 Febr.: a. het leveren van 
divt rse materialen ten behoeve van de gemeente, 
in 14 perceelen: 

le perc., vijlen; ingek. 9 bilj., als: 
Dokkers en Crielaers, ƒ 164.70 
L. v. Emden. a 153.35 
Landré en Glindcrman, » 130.75 
Van der Meulen & Co., • 129.45 
Ch. Romy en Hienfait, • 126.50 
Gunters en Meui-son, » 119.37 
Meijjes en llöweler, » 110.66 
Klein de Jong, » 108.97 
G. de Haas & Zn., • 98.71 

2c perc, Luiksche spijkers enz.; ingekomen 3 
bilj., als: 

L. v. Einden, / 1205.64 
D. S. M. Kalker, » 1192.95 
G. de Haas & Zn., i 1039.20 

3e perc, steenkolen; ingek. 1 bilj. van: 
Hagedoom, f 388.65 

4e perc, ijzerkrarnerijen enz.; ingekomen 5 
bilj., als: 

Van der Meiden Sc Co., ƒ 1453 91 
I. , v. Emden, » 1412.20 
G. de Haas & Zn., » 1307.65 
Gunters en Meursen, » 1247.77 
Meijjes en Höweler, » 1169.36 

5e perc. verfwaren; ingek. 6 bilj., als: 
J. Kist & Co., ƒ 550.60 
H. Oldigs, a 533.50 
De Boer en Van der Schuit, » 530 
Hoogeweg en Van Kameren, a 525 
lloeksma & Co., « 516.65 
Boilings. » 513.30 

6e perc, touwwerk; ingek. 7 bilj., als: 
J. II. Jansen, ƒ 1189.50 
J. M. v. d. Lelie, » 1030.56 
Van der Voort Sc Co., » 1005 40 
II. .1. dc Voogd, i> 976.95 
A. de Jong, » 968.15 
G. v. d. Lee, » 950.55 
Zeilmaker & Co., • 863.40 

7e perc, schoonmaakgereedschappen; ingek. 
4 bilj., als: 

Gehr. Jonker, ƒ 1010.80 
C. v. d Zijl, • 999.99 
F. II. de Jong, » 994.70 
Zevenboom, » 992.35 

8e perc, zink-, koper- en ijzerdraad; ingek. 3 
bilj., als: 

Eitje & Co., ƒ 251.50 
G. de Haas, » 195 
I. . v. Emden, » 154.40 

9e perc, kalfaatwerk; ingekomen 8 bilj., 'als: 
Mannoury, ƒ 848 
Jansen, » 835 
Meijjes en Howeler, » 805 
Van der Zijl, » 790 
K. Maks, » 747.50 
Smids & Co., ' 701.50 
Zeilmaker & Co., » 685 
Van der Lelie, » 592 

10e perc, emmers en putsen; ingekomen 3 
bilj., als: 

Reinhard, ƒ 103 
Beumer, • 75 
Andriessen, » 71 

11e perc, bezems; ingek. 3 bilj., als: 
Dc Jong, / 121.40 
Roest, » 111.50 
Appel, / 0.40, / 0.30 en t 0.27 per stuk. 

12e perc, manden; ingek. 3 bilj., als: 

De Jong, f 444.76 
Gebr. De Ridder, » 254.75 
Westerhof, » 119 

13e perc, matten; ingek. 3 bilj., als: 
De Jong. f 1283 
G. C. v. d. Zijl, » 1002 
De Zeeuw, » 944 

14e perc, kaik; ingek. 2 bilj., als: 
Martin & Co., j 394 
Kolkers & Co., . 364 

b, houtwaren, teer, pik en smeedijzer, 
lo perc, eiken en dennen zaagbalken; ingek. 

2 bilj., als: 
Ambachtsheer en V. d. Meulen, ƒ 2299 
J. J. Claassen, » 2123.50 

2e perc, bezaagd grenenhout; ingekomen 5 
bilj.. als: 

Van Gelder ,t Co., ƒ 2871.20 
Snuijlf, ii 2833.30 
Poort, » 2810.20 
Loos Sc Zn., » 2733 
A. Slicher & Zn., » 2588.55 

3e perc. Nerva grenenhout; ingek.5 bilj.,als: 
Van Gelder & Co., ƒ 2162.30 
Van der Meulen /' 2073.86 
Poort. » 2059 10 
A. Slicher & Zn., » 2053.20 
Snuijll, » 1912.50 

4e. perc* dennenhout; ingek. 6 bilj., als: 
Langeveld, f 359.77 
Van der Meulen, » 337 30 
Albers, » 3:10 
Van Gelder & Co., » 323.25 
Poort, i- 30".75 
Loos ,t Zn., » 304 

5e perc, vurenhout; ingek. 7 bilj., als: 
Albers, ' /' 30(10 
Poort, f 2626.60 
Gebr. Snuijll, » 2543 
Van der Meulen, » 2510.50 
Van Gelder & Co., » 2425 90 
Snuijll' » 2324.70 
Van der Vliet, s 1855.75 

6e perc, buitenlandsch hout; ingekomen 8 
bilj., als: 

Albers, ƒ 6000 
Van der Meulen, » 5493.20 
Van der Vliet, » 5369 
Van Gelder & Co., » 4900 
Kost, » 4890.50 
Gebr. Snuijll', » 4835.50 
Poort, I 4798.50 
P. v. Sitteren. » 4780.50 

7e perc, teer en pik; ingek. 5 bilj., als: 
Zeilmaker, ƒ 392 
De Jong, «371 
Rollings, • 355 
Meijjes en llöweler, » 355 
Brönis en Fhlenbroek, » 344.40 

8c perc, smeedijzer; ingek. 1 bilj. van: 
W. Bernet & Co., ƒ 1786 

Oud-Voomeer , 8 Febr.: het verbouwen van 
een woonhuis en het bouwen van een nieuwe 
graanschuur inet stalling eu verdere werken, 
onder beheer van den ai'chitect A. leClercq, te 
Kruiningen; ingek. 16 bilj., als: 
C. Wertmaas. te Oud-Vosmeer, ƒ10,400 
M. Lindhout, • idem »10,250 
J. v. Hiele, » idem »10.150 
A. Menheere, » Hanswoerd, » 9999 
J. Boon. > St. Annaland, » 9320 
C. de Ronde cn P. 

Ihrmaar, o Ouddorp, » 9300 
N. F. de Rooij, » Dinteloord, » 8999 
H. M. v. Bezooijen, » Scherpenisse, » 8649 
A. Voorlieijen, ' » Hansweerd, • 8500 
B. Suurland, » Scherpenisse, » 8499 
A. v. Bezooijen, * St.Maartensdijk,» 8409 

Haull'man, » idem • 8410 
S. C. Muller, » idem » 8399 
,1. K. Krijger, • Poortvliet, » 7975 
J. Koch, » Hansweerd, » 7876 
J. L. Lindhout, » Oud-Vosmeer, » 7840 
gegund. 

Raming ƒ «049 
B o x m e e r , 8 Febr.: het bouwen van een huis 

met annexe bergplaatsen, voor de gemeente; 
ingek. 9 bilj., als: 
A. Korting, te Bergen, ƒ 3380 
A. Janssen, » Beugen, » 3330 
J. Hermans, • Boxmeer, » 3310 
.1. v. Boekholt, » idem » 8305 
J. Bosman, » Veuloo, » 3275 
R. Reijnen, » Boxmeer, » 3216 
A. dc Best. » idem » 3207 
Gehr. Hendriks, » idem » 3195 
J. Beurten*, » idem » 3190 
gegund. 

K o l l u m , 8 Febr.: de levering van 920 M' 
grint voor de kunstwegen in dc gemeente Kol-
luinerland: ingek. 8 bilj. De levering is gegund 
aan J. F. Lips, te Nijmegen. 

Wagen lngen , 8 Febr.: het bouwen van twee 
winkelhuizen aan de Bergstraat, onder beheer 
van de architecten W. en R. de Vries; ingek. 
11 bilj., als: 
O. E. Kibbeling, te Dodewaard, f 4620 
P. de Leeuw, a Wageningen, » 4348 
F. v. Scharrenhurg, » lictoren, » 4334 
A. de Leeuw, a Wageningen, » 4225 
II. A. J. Popping, a idem a 4180 
Joh. Ponsen, • idem a 4122 
J. Haar. a idem •> 4098 
T. Driever, » idem a 3969 
Gehr. Klaassen, a idern » 3742 
J. B. Radstake, » idem i 3546 
J. Weigraven, a idem a 3292.50 
gegund. 

' s - l lage , 8 Febr.: het onderhouden van- en 
het doen van hei-stellingen aan de gehouwen 
van de Rijksuniversiteit te Leiden, van den 
dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 
31 Dec. '86; minste inschr. was de Wed. P. A. 
Ravelli & Zn., te s-Hage, voor ƒ 28,883. 

T u b h e r g e n , 8 Febr.: het verbouwen van het 
woonhuis van II. II. Holtel Kssink, onder beheer 
van den architect J. Moll, te Hengeloo; ingek. 7 
bilj., als: 
B. J. Heupink, te Ootmarsum, ƒ 9300 
E. Boerigter, • Tubhergen, » 9226 
F. Morselt, » Borne, a 9100 
H. Jansen en W. Altena,» Leeuwarden, a 8910 
II. Wassink, • Tubhergen, • 8699 
C. Frowijn, « Ootmarsum, » 8650 
K. Tolman en J. 

Duursuia, a Drachten, a 7943 
gegund. 

E n s c h e d é , 8 Febr.: het bouwen van twee 
woningen, voor F. Kuipers en A. te Brink; 
ingek. 7 bilj., als: 

G. Huckriede, f 1950 
G. Hofstede, a 1695 
B. J. Turin. > 1683 
B. Doornkate, a 1639 
J. Vossebeld, » 1598 
A. G. Niegelvoort, » 1579 
F. H. Wijdeveld, • 1352 
gegund. 

U t r e c h t , 9 Febr., door de maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen: lo. Bestek no. 
435, het maken van een los- en ladingspoor 
met keibestrating, achter de goederenloods te 
Enschedé; ingek. J4 bilj.. als: 
T. W. Bonte, te Amersfoort. ƒ 6290 
P. Boks, » idem a 5980 
H. .1. te Siepe, a Winterswijk, a 5949 
G. .1. Biljardt. » Loohem, a 5774 
A. .1. Schaafsma, a idem » 5378 
A. A. v. d. Berg, a Hengeloo, » 5321 
Wed. A. Klander-

inini, » Brommen, a 5286 
K. Blocker. a Zutren, «5190 
A. Terwindt, a Westpannerden, » 5100 
J. Schut, a Drummen, a 5050 
F. Abersnn, » Steenwijk, a 4981 
D. W. Bloom, » Weurt, a 4936 
T. Verhoeven, 9 Deventer, a 4800 
C. Langeveld, a Nieuweramstel, t 4667 
Raming » 5490 

2o. Bestek no. 436, het maken van de uit
breiding van bet reservoirgehouwtje op hot 
station Heerenveen; ingek. 8 bilj., als: 
T. Ililarius Wz., te Leeuwarden, f 4743 
R. A. v. d. Veen, • Terwispel, i 4725 
C. J. Schiere, a Boornhergum, a 4339 
A. T. do Boor, a Oudeschoot, a 4280 
.1. G. Brouwer, a Heerenveen. a 4190 
R. Post, a idem • 4184 
J. G. Hofman. a Blesse, a 4162 
F. Aborson, » Steenwijk, a 3935 

H a r e n (31.-Br.), 9 Fehr.: het bouwen van een 
gesticht met kapel, scholen en oudemannen-en 
vrouwenhuis, onder beheer van den bouwkundigs 
II. R Hendriks, te Os. ingek. 18 bilj., als: 
F. Bijlaart, Hilversum, ƒ 51,816 
T. Lepelaar. Tilburg, » 51,236 
S. v. Riel, idem a 50,989,60 
.1. L. Drijvers, Oosterwijk, a 47,800 
A. de Jong, Raamsilonkveer, a 45,675 
P. Vlasman, l'trecht, » 44,400 
C Perquin, Berkel hij Rotterdam, a 44,000 
J. Asseldonk, Tilburg, a 43,980 
A. Roodenrijs. Enschedé, » 43,859 
J. Smulden, Oostenrijk, » 43.700 
J. Snellen, idem » 43,624 
A. Schonk, idem » 43,333 
Struiken en Do Bont, Utrecht, » 42.840 
F. v. d. Putten, Helmond, a 42 680 
A. de Rijt, Oosterwijk, a 39.9H0 
P. Verstoijnon, idem, > 39.946.90 
J. Okkes, 'Zevenaar, » 38 680 
A. v. Hout, 's-Bosch, » 36,660 
nog niet gegund, 

• . l iens . 9 Febr.: het afbreken eener oudeen 
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het wederopbonwen van eene nieuwe boeren-
huiiing op liet üudland, onder beheer van den 
bouwkundige H. Boomstra, te Goénga; ingek. 
22 bilj., als: 

te Hallum, ƒ 7890 
» Marsum, > 7888 
> Hallum, > 7822 
» Beetguinermolen,» 7777 

Berlikiim. 
i Hlija, 
i Kollum, 

Lireterp, 
Lippenhuizen, 
Britsum, 
Kollum, 

• Oudebiltzijl, 
Twijzel, 

> Koudum, 
• Buitenpost, 
i Peins, 
> Ai'liluui, 
< Suameer, 
• Hardegarijp, 
i IJsbrechtum, 
i Hijiini. 
• Britswerd, 

7776 
7686 
7438 

i i 7285 
» 7160 
» 7120 
> 6975 
B 6972 
» 6790 
i 6789 
• 6784 
• 6774 
> 6742 
> 6679 
a 6626 
i 6540 
» 6492 
» 6387 

te Nieuwei-amstel, ƒ 9348 
» Arnhem. » 7Ö87 
» idem » 7380 
» Elden, » 7199 

» Arnhem, i 7186 
» VVeurt, » 7108 
» Arnhem, » 6981 
> Westervoort, » 6950 
» Arnhem, i 6860 

J. L. Hiemstra, 
S. A. Nieuwland, 
J. R. Jansma, 
C. S. Heitsma, 
S. Smits, 
J. C. v. Dijk, 
P. A. Zijlstra, 
P. J . Vonk, 
J. I.. Eppinga, 
S. en L. J. Fokkens, 
J . J . Pijnakker, 
F. du Houx, 
J. H. Bos, 
T. Faber, 
M. v. d. Molen, 
IJ. Schuitenmaker, 
F. Bruinsma, 
H. Eldering, 
J. S. v. d. Steeg, 
K. H. Roitsma, 
M. A. Holwerda, 
T. Gaastra, 
gegund. 

Arnhem, 9 Febr.: lo. het onderhoud der 
gemeentelijke bestratingen ged. '86; ingek. 9 
Bilj., als: 
W. Varkevisser, 
Gebr. v. Daalen, 
G. H. A. Eibers, 
W. H. de Haan, 
G. J. Lucasscn en 

C. J . Ileriiisen, 
D. W. Bloem, 
M. P. Vale, 
3. Terwindt, 
G. H. v. d. Heijden 
gegund. 

2o. het leveren van 20,500 stuks greskcien van 
de Ourthe; ingekomen 6 bilj., als: 

14 X 16 14 X 20 Totaal 
J. H. Kever Barrette, 

Eindhoven, / 76.—/109.—/1553.60 
J. B. Petit, Breda, 78.56 1607.77» 
E. Jansen en E. 

Bullion, Luik, 71.60 
11. J . Bosman, Rotterdam,69.90 
Société anonyme des Gres, 

marbres et petits gra-
nits d'Y'voir, Yvoir, 67.95 

F. Bodson, Mook, 66.72 
In beraad gehouden. 
Deventer, 9 Febr.: het bouwen van een 

vrijstaand heerenhuis aan den Singel, op blok 
XIII der gesloopte vestingwerken; ingekomen 
17 bilj.; 
hoogste inschr. K. J . Kalt, Ureterp, ƒ 14,926 
minste » \V.J.Kolkert, Deventer,» 11,762 
gegund. 

'o-llage, 9 Febr.: het onderhouden en her
stellen van het gebouw, waarin gevestigd zijn de 
kantoren der hypotheken en van het kadaster te 
's-Bosch, van 1 April '86—81 Waart '89; minste 
inschr. was S. Frankefort, te 's-Bosch, voor f 1096. 

Neuzen . 9 Febr.: het onderhouden van- cn 
het doen van herstellingen aan de gebouwen 
en andere gemeenteeigendommen, ged. '86; 
ingekomen 3 bilj., als: 
P. A. Mielen, te Neuzen, / 1640 
M. D. de Putter, n idem > 1608 
J. Koliin, » idem » 1286 
gegund. 

Amsterdam, 9 Febr.: dc bouw van de op 
2 dezer aanbestede bank van leening, onder 
beheer van den architect W. Hamer, is opge
dragen aan den aannemer Ph. A. Warners, te 
Amsterdam, voor ƒ 34,864. 

Wagen In gen . 9 Febr.: het bouwen van 3 
woningen aan den grintweg van Wageningen 
naar Bennekom, onder beheer van den architect 
S. Bitters; ingek. 9 bilj., al 

s - i i agc , 10 Febr.: het inrichten van den 
weg langs het verbindingskanaal tusschen de 
Heerebrug en het voorplein van het station 
Groningen tot toegangsweg naar dit station, 
ten behoeve van den spoorweg Groningen 
Delfzijl (herbesteding); ingekomen 4 bilj., als: 
C. Eckhardt, te Almoloo, ƒ 19,000 
.1. Werkman, > Groningen, » 14,782 
P. H. Dopheide, » idem » 18.948 
B. H. Harkrma, » idem » 13,897 
Raming , 0 7̂00 

Het B i l t , 10 Febr.: het onderhoud der 
gemeentewerken ged. het le halfjaar van '86, 
in 5 perceelen; minste inschr. waren: 
perc. 1, St.-Annaparochie, P. D. Wassenaar ƒ 261 

» 2, St.-.lacobiparochie, D. K. 
Wetterauw, » 314 

» 3, Vrouwebuurt, H. Boomsma, » 91 
» 4, Oudebiltzijl. W. Prins, > 197 
» 5, Oudebildtdijk, M. T. Bakker, » 90 
'•-•age, 10 Febr.: den bouw eener villa in 

het Scheveningsche park, onder beheer van den 
architect II. Wesstra Jr., te 's-Hage; ingek. 4 
bilj., als: 
Gebr. De Vos, te 's-Hage, / 12,900 
A. Stigter, > idem » 12,689 
II. E. de Baan, » Scheveningen, » 12,630 
C. Meijers, > 's-Hage, • 12,497 
Raming , 13000 

Kassei t r, 10 Febr.: het bouwen van ten 
/ 0348 I woonhuis met schuur voor de Wed. P. Veenstra. 

onder beheer van den bouwkundige L. Aliring: 
ingek. 7 bilj., als: 
G. v. Ankum, te Assen, 
R. Wiechcrtjcs, » Wildervank, 
J. cn A. Pranger, » Stadskanaal, 
II. Steensteenstra, 11 Zuidlaren, 
L. Hekman, » Gasselternijeveen 

schemond, 
» Gasselternijveen, 
i i Gasselt, 

gemeester en wethoudersaanbestede onderhoud»-
werken zijn gegund aan de volgende inschrijvers: 

per jaar 
perc. 1, J . P. A. Nelissen, te Haarlem, ƒ6900 

» 2, J. J . Guldemond, > idem » 615 
» 8 en 4, Wed. A. Captein 

en Zoon, » idem »2460 
• 6, F. Erdtsieck Jr., » idem » 135 
» 6, A. Rinkema, > idem «2650 
» 7, F. Erdtsieck Jr. 11 idem » 476 
» 8, B. Zuidhof, » idem »6861' 
» 9, idem > idem » 74» 
» 10, Wed.A. Reijndersjr., » idem » 'J83 
» 11, H. London, > idem » 190 
11 12, Verhagen en Van 

't Wout, » idem 
1» 13, idem » idem 
» 14, idem » idem 
» 15, D. A. Braakenbiirg, » idem 
Ier « ik c. 11 Febr.: het bouwen 

nieuw woonhuis voor C. Poelman; ingek. 7 bilj, 
als' 

» 761 
11 650 
«1070 
» 28* 

van een 

107.-
99.-

1465.525 
1427.685 

/ 8089 
» 2947.90 
» 2988.38 

2876 

2629 

2070 

101.92* 1392.97' 
99.50 1367.24 

II. Adams, 
A. T. Huges, 
gegund. 

E n s c h e d é , 10 Febr.: het verbouwen van 
een perceel, gelegen achter 't Hofje, voor de 
inrichting van een badhuis voor de Nederl. 
Israëlietische gemeente; ingek. 10 bilj., als: 

G. Huckriede, ƒ 8300 
G. Derksen, » 3291 
A. H. M. Wesselink, > 3200 
F. A. Wijdevold, 1 3146 
M. Geerhng, „ 8138 
G. W. Wegereef, > 8138 
A. Jeunink, » 2930 
E. I.asunder. i 2887 
B. Doiireiikate, » 2647 
B. J. Turin, » 2696 
gegund. 

Onder de aanbesteding is niet begrepen de 
leverantie van badkuipen, ketel, schoorsteen, 
waterleidingen enz.; de vervaardiging daarvan 
is opgedragen aan de Wed. H. W. de Bruijn, 
te Enschedé. 

Z a a n d a m , 10 Febr.: het maken van een 
houten lichtopstand enz. en het leggen van boeien 
in de Voorzaan, voor rekening van de gemeente, 
in 2 perceelen en in massa; ingekomen 11 
bilj., als: 

perc. 1 perc. 2 massa 
C. Geils, Westzaan, ƒ 4290 
L. Kok, Uiiniidi'ii, 3135 
J. de Boer, Zaandam, ƒ 2215.89 / 906 3120.89 

C. Ridderhof, 
L. Molhoek, 
F. v. d. Bliek, 
J. du Bois, 
J. M. Lammcree, 
A. Marteijn, 
J. G. Essonberg, 

A m s t e r d a m , 

te Icrseke 
11 Krabbcndijke, 
» Kapelle, 
» Hanswecrd, 
» idem 
» Kruiningen, 

Ierseke, 

ƒ 4 4 1 0 
» 4250 
> 4160 
11 3876 
» 3775 
11 8700 

3503 
. 11 Febr.: het bouwen van een 

werkplaats aan het Rustenburgerpad, gemeente 
Nieuweramste), onder beheer van den architect 
A. L. van Gendt; ingek. 32 bilj., als: 
J. v. Berne, te Amsterdam, 

J. Haar Hz., te Wageningen, ƒ 3635 
i. B. Radstake, » idem » 3075 
J. Heiting, » Bennekom, » 3073 
R. F. Driever, » Wageningen, » 3044 
Gebr. . M e k k i n g , » Bennekom, » 2984 
J. W. Weigraven, » Wageningen, » 2960 
N. M. Klaassen, » idem » 2785 
Th. Rigcholt, » idem » 2721 
E. Burgers, » idem » 2445.64 
gegund. 

Nieuw-Vaameer , 9 Febr.: het verbouwen der 
pastorie van de R.-K. kerk; ingek. 6 bilj, als: 
C. de Booij, te Steenbergen (Heen), ƒ 6598 
P. de Mooïje, 1 Steenbergen, » 6500 
Bruggelmans, » Roscndaal. > 6460 
A . (Jonen, » Bergen-op-Zoom, > 6443 
C. Suijkerbuijk, » Zegge. » 6400 
C. ftuadts, » Steenbergen, » 6380 

J. Poot, Amsterdam,' 2200 ' 800 2900 
C. v. Soest, Beverwijk, 1700 1060 2700 
J. Leguijt Jr., Zaandam, 1740 
D. Verlaan & Zn , idem 1728 
R. Mouw, Hilversum, 1574 
G. D. v. Doorn, 

Amsterdam, 2570 1760 
H. J. Meekers, idem 2500 1700 
H. J. Xederhorst, Gouda,2324 
Raming 1440 310 1760 

Gegund aan R. Mouw. 
B e l l e n , 10 Febr.: het bouwen van eene 

groote schuur met stallingen enz, en eene ver
timmering aan het huis van R. Bosman, onder 
beheer van den architect G. Stel, te Assen; 
ingek. 6 bilj, als: 
A. Niehues, te Hoogeveen, f 2300 
J. Manting, » Boden, > 2195 
H. Nijbring, » Westerbork, » 2044 
B. Warringa, » Noord-Sleen, » 1920 
H. Timmer, » Westerbork, » 1889 
A. Padding, » Beilen, » 1747 
gegund. 

Hennebroek, 10 Febr.: het bouwen van een 
lokaal met bijbehooren, voor een bewaarschool, 
onder beheer van den architect W. Langhout Gz.: 
ingek. 20 bilj. 
Hoogste inschr. W. J. v. Wageningen en H. 

Sc hoonerwoerd, Spaarndam, ƒ 6060 
Minste » H. C. v. d. Velde, Haarlem.»2218 

Haarlem, 11 Febr.: de op 4 dezer door bur-

P. J. Visser, 
G. Boon, 
W. Grcve, 
H. C. Dorlas, 
J. Boverhon", 
Timmeren Furstner, 
Peeters en Roelofzen, 
P. Groenhoff en A. 

G. Haak, 
K J. Baptist v. 

I lamme. 
J. P. Rieken en J. 

Becker, 
C. Kosters, 
C. F. Kraneveld, 
E. Slaap, 
W. L. Leibbrandt, 
A. H Grijpink, 
H. Rietsnijder &. Zn, 
II. J. Meckel's, 

v. Soest, 
Kroon, 

G. Slaap, 
B. v. Buuren, 
Eijsvoogel, 
J. II. Hartgerink en 

W. Boom, 
J. P. H. de Kruiff, 
D. Heijink, 
E. H. Helle, 
D. H. Zeevat, 
üosterink en Schut, 
Gebr. IJzerman, 
D. Zuiderhoek, 
B. Cruilf, 

Nieuweramstel, 
Amsterdam, 
Buiksloot, 

1 Amsterdam, 
Diemen, 
Amsterdam, 

idem 

1 idem 

idem 

> idem 
' idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 17,828 
» 17,777 
» 17,724 
I 17,848 
» 17,286 
» 16,928 
» 16,777 
» 16,665 

» 16,580 

n 16,249 

» 16,300 
» 16,200 
» 16,600 
» 15,575 
II 15,555 
11 15,452 
» 15,410 
» 15,886 
» 15,346 
» 15,250 
n 15,249 
» 15,190 
» 14,948 

idem » 14,900 
idem » 14,900 
idem » 14,900 
idem > 14.800 
idem 1 14,799 
idem » 14,750 

Nieuweramstel, » 14,565 
Amsterdam, > 13,630 

idem » 13,468 
Gegund aan D. Zuiderhoek. 
s - l lage , 12 Febr.: door het ministerie van 

waterstaat enz, lo. het aanleggen van eene tele
graaflijn van Ameide naar Meerkerk en het 
spannen en ophangen van één draad aan de be
staande palen tusschen Meerkerk en Gorichem; 
ingek. 15 bilj, als: 

te Raamsdonk, 
» Gorichem, 
» Zaandam, 
» Ameide, 
» Avereest, 
» Sleeuwijk, 

. » Ameide, 
» Moerdijk, 
» Ameide, 
» Bunnik, 

Ameide, 

ƒ 6 6 4 J. Kommers, 
T. W. Wapperom, 
J. de Boer, 
C. Streefkerk, 
L. Kleinmeijer, 
C. O. Dekker, 
F. Diepenhorst Kz. jr. 
P. Numan, 
C. Verhey Hzn, 
A. W. Wildbergh, 
J. L. de Jongh, 
K. Sneiiders de Vogel, » Schiedam, 
W. v. Dijk, » Jutfaas, 
E. M. Giesen, » Amsterdam, 
J. Schouten, » Vianon, 

Raming 
2o, het onderhouden en herstellen van het 

post- en telegraafgebouw te Hoek-van-Holland; 
ingek. 5 bilj, als. 
W. Lalleman, te 's-Gravezande, 
A. H. Lankester, » idem 
J. Varekamp, » idem 
A. v. d. Boom, > idem 

» Hoek-van-Holland, 

ii 615.33 
» 696 
» 683 
» 570 
11 555 
» 549 
» 547 
» 646 
» 523 
» 616 
3 489 
» 477 
• 442 
» 700 

Vreedenburg, 
Raming 

ƒ 8 2 6 
» 790 
» 789 

775 
1 «78 

» 810 

D E O P M E R K E R 
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A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 22 Fehr . 

Hulst, te 11 uren, door het bestuur van den Kruispolder, in den 
Koning van Engeland: 

lo.de levering van 150 stère onderhoudsgrint; 
2o. het vervoeren dier grint langs den grintweg üi den Kruispolder 

met zijtak tot aan het dorp Lamswoude; 
80. het bezanden van den weg door het gehucht Kruisdorp, ter lengte 

van 300 M. 
Vessem (N.Br.), te 3 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen eener school; 
2o. het leveren van schoolmeuhelen. 
Inl. bij W. H. Booms, te Eindhoven. Aanw. 22 Febr, te 2 uren. 
B e l s w a r d , door het dijksbestuur van Wonseradeels-Zuiderzeedijken, 

ter secretarie van het waterschap: dc levering van 2595 grenen palen 
van diverse afmetingen, 180 gordingen en 100 stère riviergrint. Bil), 
inzenden vóór 22 Febr. . 

K r o n i n g e n , 's avonds 8 uren, door Jae. Sauveur, in bet kolhehuis 
Veenhig: eene aanzienlijke verbouwing van het perceel D 27, in de 
Oosterstraat, aldaar. Inl. bij den architect A. R. Kramer. Aanw. 
gehouden. , . 

S i j l a m e r (Fr.), door II. K. de Boer: bet verbouwen en vergrooten 
der openbare lagere school, aldaar. Aanw. gehouden. 

D i n s d a g , 23 Febr . 
Koe» , te 11 uren, door M. Salbcig aan het kantoor der stoommeel-

fabrick: het bouwen van een woonhuis. 
K r a v e , te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. het ver hoogen van dc los- cn laadplaats 110. 6 van de vluchtbaven 

cn daarmede in-verband-staande werken; 
2o. het opnemen van de bestaande en het maken van eene nieuwe 

bestrating in de Bagijnonstraat. Aanw. 22 Febr, tc 10 uren. 
U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats

spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 437, het verlengen van 
liet tweede spoor, het verplaatsen van de perrons en het maken van 
daarmede in-verband-staande werken op (Ie halte Windeshcim. Inl. 
aan het centraalbureau en bij den sectieingenieur W. J. Klerk de 
Reus, te Mcppel. Aanw. gehouden. Raming ƒ 2982. 

H„ v i t t e , door A. Hees: het bouwen van een nieuwe behuizinge bij 
de Lokbrug, aldaar. . 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: dc levering van 1200 moerbouten, 
ten dienste van de uitbreiding der gouieentegasfabiiek aan den Oostzeedijk. 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: de levering van: 
lo. 19 stuks haidsteenen grafzerken; 
2o. 550 stère duinzand, beide ten behoeve van de gemeentebe

graafplaats in Crooswijk. 
e v W o e n s d a g , 2 4 Febr . 

E l n d h e v r n , tc 11 uren, door burg. en weth.: 
lo het leveren van 75,000 stuks straatkeien, petit granit 4e soort.; 
2o! het leveren van 400 M. haidsteenen trottoirband van de Ourthe. 
Ini bij den gemeentearchitect J. A. van Dijck. 
Me Me» nel s lu i s tc 11'/, uren. door de directie der marine: het 

uit elkander nemen van de kokervormige ijzeren loskraan op s Rijks
werf aldaar, het vernieuwen der fundoering en bet wcderopstellen der 
kraan. In). 

D a e t l c h e m 
Wolsink: het bouwen 

D o n d e r d a g , 2.» Feh r . 
A p e l d o o r n , te 2 uren, door. de Kon. Nederl. Lokaals|ioorwegmaat-

scliaiipij: Bestek 110. 14, het maken van gebouwen en verdere inrieh-
tiiccn voor den locaalspoorweg Apeldoorn—Hattcm. Inl. bij den hoofd
ingenieur-directeur K. H. van Broilorode en den sectieingenieur C. A. 
Besier, te Apeldoorn. Aanw. gehouden. Raming ƒ 39,850. 

( i n n i n g e n , 'savonds 8 uren, door den architect G. Nijhuis, in het 
café van W. Rijkholt: het bouwen van een sigarenfabriek, op een ter
rein, gelegen aan den Zuiderbinnensingel, aldaar. Inl. bij genoemden 
architect Aanw. 23 Febr, te 11 uren. 

V r i j d a g , 2 « Fehr . 
' s -Bosch , te 11 uren, door de lirma J. Eekels & Co.: het bouwen 

van nieuwe woningen in de Hooge Nieuwstraat. aldaar. Inl. bij den 
bouwkundige A. van Liempt, aldaar. Aanw. 23 Febr, te 11 uren. 

Kutten tc 12 uren, aan het bureau van den provincialen inspecteur 
der directe belastingen, aldaar: het onderhouden en herttellen van de 
Rijksgebouwen der invoerrechten en accijnzen te Lobit, Millmgen en 
Baliherich, van 1 April '86 tot en met 31 Maart '89. lui. bij den rijks
bouwmeester in het le district, tc 's-llage, en den hoofdopzichter der 
landsgebouwen D. Fokkens, te Zwolle. Aanw gehouden. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur, door bet prov. best.: het uitdiepen van 
eenige kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij dc provincie 
Friesland, in 8 perceelen. lui. bij den ingenieur van den provincialen 
waterstaat, te Leeuwarden. , „«„ , „ 

D i r k s l a n d . ti' 8 uren, door burg. cn weth.: de levering van 1350 M* 
grove onderhoudsgrint. 

Z a t e r d a g , 17 Fehr . 
F r a n e k e r te 11 uren, door het dijksbestuur van bet waterschap 

der Vijf-Deelèn-Zeedijkcii-Binnendüks, in bet stationskofliohuis: het ver
hangen cn verzwaren van den zeedijk in de gemeente Barradcel, over 
eene lengte van 2216 M , met bijkomende werken. Aanw. 25 Febr, 
te 10 uren. 

r. het vernieuwen der lundcering en net weueropsiciien uer 
bij den hoofdingenieur der marine, aldaar. Aanw. gehouden, 

i n i i . te 2 uren, toor den architect H. Sagleven Jl ' , bij W. 
iet bouwen van een villa. Aanw. 24 Febr.: te 11 uren. 

D e v e n t e r , te 11 uren, door den aannemer W. .1. Kolkert, aan de 
directiekeet op blok 18 der gesloopte vesting: 

lo het maken, leveren en stellen van een ijzeren hek met twee los
draaiende gedeelten ter gezamenlijke lengte van ongeveer 60 M.; 

2o. het benoodigde steeiihouwwerk, bestaande hoofdzakelijk in het 
leveren en leggen van witmarmeren en Bremer vloeren en platen, in 
vestibules, gangen enz, in 7 woonhuizen op blok 16 der gesloopte 
vestinggrontUm, met het leveren van de voor het sub 1 genoemde hek 
benoodigde hard- en zandsteen. 

R o t t e r d a m , te 11 uren, door administrateuren van bet armenlonds 
der familie Antheunis, in de bovenzaal van het gebouw Irene: het 
bouwen van twee woonhuizen aan den Coolsingol en het Slagveld. 
Aanw. 24 Febr, te 10 uren. 

K e l d e r m a l s e n , te 12 uren, door burg. en weth.: het verbouwen 
van de school aldaar, met bijlevcring van bet benoodigde. 

H e n g r l o o (O.), tc 1 uur, door burg. cn weth.: het bouwen van drie 
lokalen enz. met inbegrip van ineubileering. aan het schoolgebouw aan 
de Oldenzaalschestraat. lui. bij den architect .1. Moll. Aanw. te 10 uren. 

s t a v e r e n , te 1 uur. door het bestuur van het waterschap llotne-
llimci-Oldepbaert-eii-aanhnorige-zcedijki'li. in bet wnterscluipshiiis: 

lo. «. het verbreeden van 150 M. lengte steenglooiing en het herzetten 
van 200 M* steenglooiing 011 stoenenboofden, bij Staveren; 

*. 3C0 Ml dijksverhooging bezuiden Staveren; 
e. 200 XI' grond afgraven van de contributie Fenne en verwerken van 

dien grond over de dijken bij Staveren; 
d. verbeteren van het 2e steenenhoofd benoorden Staveren; 
«. 250 M. lengte berinkist vernieuwen benoorden Staveren; 
f. leveren van 640 grenen heipalen; 
g. idem van 300 M' gordingen; 
b. idem vun 50 last zuilenbazalt van 50 a 60 c.M. 
2o 11. het reconstiueeren van 150 M' steenglooiing bewesten Staveren; 
b. het leveren van 600 last zuilenbazalt van 40 a 50 c.M. 

i 3o. het leveren van 60 M ' grint. 
Aanw. 25 Febr, te 11 uren. 
snerk . te 1 uur. dooi burg. cn weth, de levering van: 
lo. 65,000 le soort sti-,i:itwaalklinkers; 
2o. 15.000 le soort Friesche klinkermop; 
8 0 . 45 000 le soort bak klinkers; 
4o. 350 M 3 zand voor bestrating enz. 
Inl. bij den geineentearchitcet. 
U t re r ' h t , te 2 uren, door den architect Alb. Nijlanil, namens Jhr. 

Mr. B. Pb. de Beaufort, ten kantore van den notaris Mr. O. de Wilde, 
aan de Onde-Kamp: het aanleggen van wegen niet bestratingen, 
trottoirs en rioleerir.gcn op een terrein, gedeelte uitmakende van de 
buitenplaats de Oorsprong, nabij de Biltsraat en de Maliebaan. Aanw. 
gehouden. 

t n j i i i i i . te 3 uren, door het dijksbestuur van den Anjumer-en-
Lioesseneipoldor, bij Teake Haaksnia, aldaar: het opruimen van het 
paalwerk, het opnemen der bestaande steenglooiing, bet weder maken 
van eene steenglooiing met bijbehoorende werken, bet maken van be
stratingen benevens het verrichten van de noodige aardewerken, ecu 
cn ander ter gezamenlijke lengte van 600 M , langs den dijk van ge
noemden polder, onder Anjuiii. lui. bij den dijksopziebter l i . K. Vagel, 
te Kzimiazijl. Aanw. 25 Febr, te 10 uren. 

M a a n d a g , f M a a r t . 
Zevenbergen , te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van 440 

M a goed gewasschen en gehorde onderhoudsgrint. 
A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. eu weth.: 
lo. het maken van een gebouw ter vervanging van het gesloopte 

logement de Munt, aan het Sophiaplein en den Singel; 
2o. het uitvoeren van eenige aardewerken en het maken van een 

houten brugje voor de Algemeene Slachtplaats en Veemarkt, in de 
Stadsrietlanden. 

Inl. bij den stadsarchitect, Raadhuis Kamer 110. 101, voor lo. en aan 
dc Directiekeet in de Stadsrietlanden voor 2o. 

N i j k e r k , te 1 uur, door den dijkstool van den polder Arkenheem, 
in liet gemeentehuis: de levering van ongeveer 3000 HL. steenkolen 
1 Ithui kolen . Inl. bij den secretaris van den dijkstoel. 

V a l k e n . w a a r d , tc 2 uren, door burg. en weth.: het maken van een 
keiweg met bijkomende werken van den provincialen weg af tot aan 
het inrijhek vau het statioiiseiiiplaceiiient, alsook het éénjarig onderhoud 
daarvan. Aanw. 1 Maart, te II uren. 

t i euderak , door burg. en weth.: bet verbouwen der gemeenteschool. 
Inl. bij den architect P. J. Hofman, aldaar. Aanw. 23 Febr, te 11 uren. 

D i n s d a g , 1 M a a r t . 
F r a n e k e r , te 10 uren, door het dijksbestuur van bet waterschap 

d e r Vijl-üceleii-Zeedijkeii-Biiiiiendijks: 
' ,gü.2. \ . . ; lo. 200 grenen palen, lang 

2o. loo idem i> 5.3 » 
3o. 13 eiken gordingen, gemiddeld lang 5.6 M.; 
4o. 35 last latsteen, zw. 4 ii 6 d.M.; 
5o. 415 idem » 8 i i 5 n 
6 0 . 2600 «verglaasde buizen, wijd 10 cM.; 
7o. 20 idem verbindingsbuizen; 
8 0 . 20.000 turven; 
9o. 250 stère grint; 

lOo. 6000 bos berken takken; 
11 o. 40,000 u eiken 11 
'••llage, te 11 uren, door het ministerie van marine: bet maken 

van een woongebouw voor den dienst dtr verlichting te Westkapelle. 
Aanw. 24 Febr, tusschen 12 en 3 uren. 

11 in 11, ken te 1 uur, door het bestuur van het bisschoppelijk semi 
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nario ^pelaar, onder Giunckcn, bij A. van Moor. aldaar: het bouwen 
van oen kapel met hijbehoorendo werken. Inl. bij den architect J. J. 
van Langclaar, te Prinsenhage. Aanw. 26 Febr. 

L e l d e n , te 2 uren, door het bestuur der stedelijke gasfabriek: het 
leveren van p. m. 12,000 ton Duitsche gaskolen. 

' s - B o s r h , 's avonds 7 uren, door W. Streng, in het café Plaatsroyaal: 
het bouwen van een woonhuis. Inl. bij VV. Streng. Aanw. 1 Maart, 
te 4 uren. 

Waensdag . S Maar t , 
'a-Hage te 12 uren, door het ministerie van waterstaat, enz., ten 

behoeve der Staatsspoorwegen: bet maken van deaardebaan, de kunst
werken, de overgang»- en eenige andere werken voor het gedeelte van 
piket 58 tot den oostelijken oever van de Hoonervliet, van den s)ioorweg 
Rotterdam—lloek-van-llolland. lui. bij den waarnemend eerstuanwezend-
ingenieur der Staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 23 en 24 Febr., 
te 11 uren, aanvangende hij het beginpunt van het werk. Raming' 
j 672,000. 

H a r l l n g e n , te 12 uren, door bet dijksbestuur van liet waterschap 
der Vijf-Deelen-Zeedijkcn-Ruitendijks, in het koffiehuis de Nederlanden: 
de levering van: 

lo. 228 palen, lang 7.1 M.-
2o. 400 idem > 6.2 • 
3o. 25 zware eiken gordingen. 

D a n d e r d a g , 4 Maa r t . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het prov. best,: het onderhoud der haven 

cn van het buitenkanaal, zoomede van de golfbrekers en havenhoofden 
te Umiiiden, beboerende tot de werken van bet Noordzeekanaal. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Hlom, te Amster
dam. Aanw. 25 Febr. 

D e v e n t e r , te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het hotel de Keizer: bet maken van eene zweminrichting bij het 
voormalig hoornwerk, te Deventer, liilj. inzenden op 3 Maart, voor 3 
uren. Inl. bij den genoemden ingenieur, te Zutfen, en den hoofdop
zichter van fortificatiën, te Deventer. Raming / 6420 

V r i j d a g , S H a a r t . 
Bunsun i , te 11'/, uren, in liet hotel Vlietlann: het bouwen van twee 

villa's met by beboerende werken, op een terrein aan den Meerweg, 
aldaar. Inl bij den architect .1. F. Everts, te Bussum. Aanw. 2 
Maart te 11 uren. 

R o t t e r d a m , ten kantore van de j;emeentegnsfabriek. dc levering 
van: 

lo. 15,000.000 KG. Engelsche gaskolen; 
2o. 15.000.000 KG. Westfaalsche gaskolen. 
ten dienste der gemeentegasfabrieken aldaar. Inl. aan bovengenoemd 

kantoor. 
D i n s d a g , V Maar t . 

/ . u i l e n door den directeur der gasfabriek: de levering van 3,800,000 
KG. Westfaalsche gaskolen, in 2 perceelen. Bilj. inzenden vóór 8 Maart. 

W o e n s d a g , 111 M a a r t . 
' • •• lage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

leveren van voorwerpen van gegoten en gesmeed ijzer, staal, koper en 
metaal benevens bet bezorgen van smeden en werklieden tot het doen 
van herstellingen aan de Rijks-stoom- en andere vaartuigen, in gebruik 
bij liet baggerwerk, ten behoeve van de werken van de Merwede en 
Killen in de provinciën Zuid-Holland en Noord-Brabant, aanvangende 1 
April '86 en eindigende ultimo Maart '87. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur De Bruijn, te Dordrecht, den 
rijkswerktuigkundige Beijerinck. te Rotterdam en den opzichter Wee-
nmk, te Werkendam. Aanw. 3 Maart. 

V r i j d a g , 12 M a a r t . 
M i d d e l b u r g . te 10 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: 
lo het bouwen van bazaltmuren bij het binnensluishoofd in den 

oostelijken arm van het kanaal van Neuzen, tc Neuzen. Raming /'3010; 
2o. het maken van werken tot verdediging van de boorden van het 

kanaal van Neuzen. Raming f 31.880. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, enden 

ingenieur, te Neuzen. Aanw. 4 en 6 Maart. 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het piov. best.: de levering van steenkolen ten behoeve 
van den dienst van het Zederikkanaal aan den stoomwatennolen aan 
den Arkelschen dam, ged. '86. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e 
district, den ingenieur in het noordelijk arrondissement van het 10e 
district, beiden te 's-Hage, en den opzichter La Fontijn, te Gorichem. 
Aanw. 1 Maart. 

Woensdag , 17 M a a r t . 
' s -Hage , te 12 uren, door liet ministerie van waterstaat enz., het 

maken van remmingwerken nabij de kleine draaibrug van de spoor
wegbrug, te Dordrecht. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der 
Staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 9 cn 10 Maart, te 11 uren. 
Raming ƒ 12.990. 

I l l n d e l o o n e n , tc 12 uren, door het dijksbestuur van Wijmln•itsera-
deels-Coutributie-Zeedijken, in de Stadsherberg: 

lo. het maken van 213 M. steenglooiing, ter vervanging van paalwerk, 
met het verhoogen en verzwaren van den daarnevens liggenden dijk, 
benevens de levering der daartoe benoodigde materialen, als 1876 last 
zuilenhazalt en 1300 M 3 brik; 

2o. het maken van 55 M. kisthoofd, het bezetten van het Lemster-
linofd, 1000 M. kistopvulling en 475 M. baggerwerk; 

8o. de levering van Drcntsche steen, brik en grint, in verschillende 
perceelen. 

Bilj, inzenden 16 Maart aan het dijksbestuur, te Sneek. Aanw. 13 
Maart, te 12 uren. 

D i n s d a g , Z» M a a r t . 
'o-Hage, te 12 uren, door het ministerie van financiën: het onder

houden en herstellen van het gebouw te Leeuwarden, waarin de kan
toren van de hyjwtheken en het kadaster zijn gevestigd, van 1 April 
'86—31 Maart '89. lui. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 
's-llage, en bij den hoofdopzichter der landsgebouwen D. Fokkens, te 
Zwolle. Aanw. 13 Maait te 12 uren. 

Waensdag , 1 4 M a a r t . 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

| maken van de aardebaan, de kunst-, de overgangs- cn eenige verdere 
werken voor het gedeelte van den oostelijken oever van de Hoonervliet 
tot do oostelijke kade van de haven te Maassluis, van den spoorweg 
van Rotterdam naar Hoek-van-Holland. Inl. bij den eerstaanwezend-
ingenieur der Staatsspoorwegen. Aanw. 15 en 17 Maart, te 11 uren. 
Raming / 131,500. 

A F L O ü F 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
v - i i7 . cn . 11 Febr.: het houwen van een woon

huis aan den oostelijken kanaalarm; ingek. 5 
bilj., als: 
C. de Sraidt Cz., te Neuzen, ƒ 2150 

i Kolijn, > idem » 2115.50 
p. Miele, » idem • 2070 
M. D. de Putter, » idem » 1999 
C. Maters, » Vlissingen, » 1900 

N i j m e g e n , 12 Febr.: de levering van liet 
voor den dienst van '86 benoodigde hout voor 
iiet gemeentelijke overvaartveer; ingekomen 6 
bilj.. als: 

te Werkendam. 
B Deventer, 
B Doesburg, 
» Arnhem, 

ƒ 1414 
» 1387.4B 
• 1381 
» 1298.40 

hVO. Alberts, 
F. ten Zijthoff, 
W. Giescn, 
Firma G.T.Coers, 
Firma Thijssen en 

Van der Eist. » Nijmegen, • 1280 
G. A. Mijnüef, > idem . 1249 
gegund. 

Haedekenske rke , 12 Febr.: de levering van 
200 M J onderhoudsgrint. vrij op den wal, ten 
behoeve der gemeentewerken; ingekomen 6 
bilj., als 

I. . Luik, 
A. Visser, 
II. Heikoop, 
<;. v. Meelen, 
0, Schipper Nz., 
M. Dekker, 

te Hansweerd, 
» Sliedrecbt, 
» Papend recht, 
i Hansweerd, 
» Sliedrecht, 
. idem 

per M 3 

/' 1.98 
'» 1.95 
. 1.8K 
» 1.85 
» 1.80 
» 1.78 

gegund. 
De inschrijving van A. Stellingsina, te Neu

zen, voor ƒ 1.49 vóór den wal, was van on
waarde. 

T J a l l e b e r d , 13 Febr.: het afbreken eener 
oude en het bouwen eener nieuwe arbeidei-s-
vvoning; ingek. 10 bilj., als: 

K. de Jong, / 880 
A. Overwijk, » 840 
A. v. d. Veen, » 684 
I>. Loopsn-.», » 066 
G. v. d. Werf, » 634 
H. v. Oostrum, » 625 
J. Kuiper, i 594 
M. Zuidcrsma, • 589 
K. Heidstra, » 543 
S. Hofstra, • 539 

gegund. 
Raming » 590 

Tcrnaard, 13 Febr.: lo. het leveren van 
2,160,000 straatklinkers; minste inschr. was W, 
Arntz, te Millingen, voor / 15 per mille. 

2o. het onder proliel brengen van den zeedijk 
en het vervlneren der straatklinkers; minste 
inschr. was Corn, de Ruiter, te Hardinksveld, 
voor ƒ 6170; gegund. 

s t e e n w i j k , 13 Febr.: het bouwen eener 
boerderij te Onna, onder beheer van den architect 
B. Rouwkema; ingek 27 bilj., als: 
J. Nijholt, 
S. Brugge, 
1'. Zijlstra, 
K. .1. de Boer, 
I'. Haveman, 
0. J. de Boer, 
II. Zijlstra, 
A. M. v. Putten, 
A. Nijk, 
A. T. de Boer, 
I. . Brugge, 
T. T. v^Eijk, 
R. J. de Boer, 
II. J. Overwijk, 
" A. v. d. Veen, 
J. Hits, 

te Wolvega, 
• Spanga, 
» Oldelioltpade, 
» Noordwolde, 
» Steenwijkerwold, 
B Blesse, 
» Zonnega, 
» Steenwijk, 
» Giethoorn, 
» Oudeschoot, 
» Ossenzijl, 
» Lippenhuizen, 
» Stcggerda, 
B 't Meer. 
» Terwispel, 

Noordwolde, 
le Boer & Zonen, B Steenwijk, 

J. K- Mulder, » Noordwolde, 
A. de Boer, » Steenwijk, 
0 J. Aberson, > idem 
J. (1. Hofman, B Blesse, 
VV. Voerman, s Steenwijk, 
Gelir. Elsman, » idem 
E. Groenink, B idem 
W. Timmerman, » Steenwijkerwold, 

J. Pen, » idem 
" v - d. Plas, » Steenwijk, 
gegund. 
Raming 

Amsterdam, 13 Febr.: het bouwen van een 
etlinographisch museum voor het Koninklijk Zoölo
gisch Genootschap Natura Artis Magistra, onder 
beheer van den ingenieur-architect A. L. van 
t'ciidt; ingek. 23 bil}., als: 
J- H. Ilartgerink en 
„W. Boom, tc Amsterdam, ƒ 62,800 
W. Greve, > Buiksloot, » 62,529 

ƒ4094 
i) 3992 
. 3903 
. 3879 
» 8827 
> 3825 
> 3820 
• 8817 
i 3760 
» 3735 
» 3729 
» 3690 
> 3680 
» 3677 
» 3671 
. 3577 
» 3575 
i 3550 
> 3546 
> 8540 
i 3498 
« 3470 
» 3464 
» 8409 
• 3229 
» 3087 
> 8067 

» 3600 

te Amsterdam, / 51,999 
• idem » 51,766 
• idem > 51,600 

idem » 50,600 

n idem » 49,980 
• Gouda, . 49.738 
• Amsterdam, • 49,500 

• idem • 48,880 
1 idem - 48,282 
» idem » 48,250 
I idem r 48,193 
* idem » 48,176 
i idem » 48.000 
j» Buiksloot, » 47,800 
* Amsterdam, » 47,540 

idem • 46.687 
idem » 46,668 

• idem » 45,887 
» idem » 41,500 

B idem » 39,-i84 
B idem II 37.450 

G. Boon, 
A. H. Grijpink, 
L. C. Schade, 
Timmer en Furstner, 
D. Oerlijn & Zn., cn 

A. J. de Haan, 
K. Hollander, 
P. S. Rijnierse, 
P. Groenbofl' en A. G. 

Haak, 
K. J. B. v. Damme, 
D. Zuiderboek, 
II. Rietsnijder X- Zn., 
W. L. Leibbrandt, 

II. Helle, 
R. Kroon, 
0. Eijsvoogel, 
H .1. Meekers, 
B. v. Buiiren, 
H. C Dorlas, 
Oosterink eu Schut, 

P. Rieken en J. 
Becker Jr., 

J. II. E. Stok mans, 
Gegund aan Oosterink en Schut. 
L e e u w a r d e n , 15 Febr.: liet bouwen eener 

nieuwe stelpliiiiziuge op Klein Gabema bij 
Warrega, onder beheer van den architect A. T. 
van VVijngaarden; minste inschrijver was H. 
Schaap, te Roordahuizuin, voor/8650; gegund 

A m s t e r d a m , 15 Febr.: het maken van eene 
goederenloods en verhoogde los- en laadplaats 
met bijbeboorende werken, op bet stations-
emplacement 's-llage, Bestek no. 376, voor dc 
llollandscbe IJzeren Spoorwegmaatschappij ; in
gekomen 30 bilj., als: 
A. v. Staveren Jr., Kralingen, / 46,284 
VV. A. G. Jansen, Utrecht, » 45,714 
I'. Vermeer Jz., Gouda, 9 46,200 
J. C. Tom, Rotterdam » 44.600 
K. Hollander, Gouda, - 44,313 
II. v. Bergen Henegouwen 's-Hage, » 43,890 
l*h. Verbriiggen, Waddinksveen, » 43,684 
0. P. W. Dessing, Gouda, » 42.942 
D. J. Ulenberg. Rotterdam. » 41.900 
M. en .1. A. Houtman, 's-Hage, » 40970 
V. Pb. Braun, Beverwijk, » 40,800 
A. C. Vink, Utrecht, » 40,578 
H. J. Meckel's, Amsterdam, » 40,266 
J. Schoenmeijer en A. Kos Koolhaalder, 

Rotterdam, » 39,985 
P. B. Mirande, Geertruidenberg en II. 

R. Mirande, 's-Hage, 
A. Korteweg. Zevenbergen, 
H. J. Nederhorst, Gouda, 
M. Deutekom, Amsterdam, 
0. D. Kleijn. Raamsdonk, 
A. v. d. Meijden Az., Hardinksveld. 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
P. v. d. Houwen, 's-Hage, 
ïl. Wienhoven, Schiedam, 
A. C. Paardenkooper, 's-Hage, 
J, Rosmolen, idem 
J. v. Gnienendaal, idem 
M. A. .!. Taverne, idem 
P. C. Quist, idem 
C. Wijbrans X: Co., idem 
P. v. Duijn, idem 

's-llage. 15 Febr.: het maken van een ijzeren 
kustliebttoren voor het koraalrif den Bril; 
minste inschr. waren Penn cn Bauduin, te 
Dordrecht, voor ƒ 15,707. 

W a g e n l n g e n , 15 Febr.: het bouwen van 
een onderwijzerswoning voor de christelijke 
school aldaar, onder lieheer van de architecten 
W. en R. de Vries; ingek. 9 bilj., als: 

Gebr. Klaassen, ƒ 3261 
A. de Leeuw, • 3210 
Tb Righolt, • 3193 
H. A. J. Popping, » 3190 
D. Driever, » 3189 
P. de Leeuw, » 3094 
Wed. II. de Vries Rz., » 2950 
II. Haar. • 2934 
J. Haar, » 2923 
gegund. 

H a r l l n g e n . 15 Febr.: het maken van een 
ijzeren draaibrugje, voor rekening der gemeente; 
ingekomen 7 bijj., als: 
J. Postliuuia. te Harlingen, J 1829 
F. Scbaafsma, » idem » 1723 
L. Strak en Joh. 

Huisman, » idem » 1640> 
W. Bonnema, i idem » 1580 
Wed. Hamstra, » idem » 1559 
P. Postliuuia. » idem » 1543 
Gebr. V. d. Meer, » idem » 1500 
gegund. 

D o r d r e c h t , 15 Febr.: het dempen en riolee-
ren van slooten langs den Van-Strijsingel en 
liet Papeterspad, ter gezamenlijke lengte van 
ongeveer 85 M.; ingek. 10 bilj., als: 
I». v. Wijngaarden, te Papewlrocht. ƒ 
A. de Horst, » idem » 

» Dordrecht, » 
B Dubbeldam, B 

> 39,947 
» 39.850 
» 39,800 
» 39,700 
» 89,600 
B 38,990 
» 38,990 
B 38.445 
B 38,300 
B 38,150 
B 88,025 
B 37,995 
B 37,413 
I 36.980 
B 86,550 
:> 36,500 

Raming " B 40,000 
A m s t e r d a m , 15 Febr., voor rekening van 

de gemeente: lo. het maken van een desinfec-
tieloods enz.; ingek. 14 bilj., als: 

J. Koster, ƒ 18,278 
F. G. Degenhardt, B 10,500 
Peeters en Roelollzen, » 9.999 
E. II. Helle, » 9,600 
A. Paans, B 9,000 
W. Greve, B 8,989 
II. Rietsnijder & Zn., B 8,784 
II. C. Dorlas, B 8,282 
C. Verweij, B 8,261 
A. v. Wensveen, B 8,025 
A. II. Grijpink, B 7,900 
J. P. Rieken en Becker, B 7,528 
D. Zuiderhoek, » 6,700 
C. v. Soest, » 6,680 

2o. het vertouwen van de school der le klasse 
no. 8 aan de Looiersgracht; ingekomen 13 
bilj., als 

II. de Haan. 
A. Aalders, 
G. Boon, 
A. v. Wensveen, 
A. Paans, 
G. Woud, 
E. Slaap, 
II. C. Dorlas, 
Rieken en Becker, 
F. G. Degenhardt, 
C. Verwey, 
A. II. Grijpink, 
J. Koster, 

ƒ 20,000 
» 17,470 
B 17,040 
B 16,860 
B 16,600 
B 16,461 
B 16,400 
B 16,346 
B 16,990 
B 15,400 
• 14,737 
B 13,790 
B 8,583 

1258 
1165 
1036 
999 
997 
958 
950 
896 
838 
695 

W. v. Zeijl. 
A. de Bruijn, 
.1. de Bruijn, » idem 
.1. J. Kooijmans, B Dordrecht, 
P. P. v. d. Mcrwe, B Dubbeldam. 
C. in 't Veld, B idem 
D. .1. Kwak, B. Dordrecht, 
A. H. Visser, » idem 
gegund. 

Bes t . 15 Febr.: het bouwen van een gesticht, 
het verlengen van bet bestaand schoolgebouw 
met speelplaats, schuur en ringmuur, onder 
beheer van den architect L. Derks, te 's-Bosch; 
ingek. 15 bilj., als: 

tc Rotterdam, 
B Venloo, 
B Oosterwijk, 
B idem 
B Best, 
i) Geldrop, 
.1 Tilburg, 
n Oosterwijk, 
II idem 
i i Helmond, 
» idem 
» Best, 
B Bokstel, 
» Woensel, 
B Best, 

/ 24,150 
22,700 
20,882 
20,006 
19,998.60 
19,639 
19,400 
19,880 
19,360 
19,200 
19.090 

i 18900 
18,896 

• 18,182 
17,600 

/' 2999 999 
2970 
2815 
2655.35 
26(10 

Adr. Looijmans, 
Leon. Copiiens, 
Joh. de Rijt, 
Corn. Schonk, 
Mart. de Koning, 
L. v. Gival, 
L. de Rooij, 
P. H. Versteijnen, 
F. Smuldei-s, 
H. v. Asseldnnk, 
J. W. v. d. Putten, 
II J. Troupin, 
P. A. Blom, 
Joh. Boogaarts, 
Viet Troupin, 
gegund. 

H u i z e n (N.H.), 15 Febr.: het bouwen van 
een woon- en kofliehuis, onder beheer van den 
bouwkundige O. Rinses; ingekomen 5 bilj., als: 
R. Mouw, te Hilversum, 
H. VVnnda, » Huizen. 
P. Visser, B idem 
D. J. Brasser, B idem 
J . v. d. Roest & Co., B idem 

s n e e k . 15 Febr.: eene vertimmering aan het 
perceel wijk I no. 87, aan het Kleinzaiid, onder 
beheer van den architect J. Pb. Hogendijk; 
ingek. 6 bilj., als: 
C. II. Visser, te Sneek, ƒ 4242 
F. Prins, B idem « 3715 
N. P. Molenaar, » idem » 3535 
J. de Graaf, B idem » 3514 
M. Rondema, » idem » 3492 
T. J. v. d. Steelc, B idem » 3447 
niet gegund. 

N t . - A n n a p a r s c h l e , 15 Febr.: het leveren en 
over de wegen spreiden van 1000 stère grint; 
ingekomen 7 bilj., als: 
A. J. v. d. Meij, te Berlikiun, ƒ 4190 
W. Prins, B Oudebiltzijl, * 3840 
G. Anema, » Midluin, B 3910 
H Keijzer, B Leeuwarden, * 3730 
T. Hilarius, » idem B 3730 
B. J. Boetzer, » Oudebiltzijl, » 3690 
J A. Deelstra, " Rinsumageest, » 3598 
gegund. 

Ni jmegen , 15 Febr.: het gedeeltelijk afbre
ken en wederopbouwen der zoutbergplaats aan 
de Pikkengas. onder beheer van den bouwkun
dige J. VV. Micliielsen; ingek. 10 bilj., als: 

V. d. Wacht, / 3997 
Buskeus. » 3698 
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ƒ 3694 
• 3566 
» 3529 
» 3477 
» 3459 
a 3439 
> 3338 
i 3285 

V. d. Waarden, 
Liefrink, 
Haspels, 
Smits en Pepping, 
Knoopt, 
Grands en Ttiunnissen, 
Tiieunissen, 
Reijntjes, 
gegund. 

C e l d r a p . 15 Febr.: het bouwen van een 
woonhuis voor V. van den Heuvel, onder beheer 
van den bouwmeester A. C. Hleijs; ingekomen 
5 bilj., als: 

te IMmnnd. 
» Waalre, 
• Geldrop. 
» idem 
» Helmond, 

lo. net maken 

BUVOEGSLL 

J. v. d. Velde, 
P. II. v. Mierlo, 
L. v. Gaal, 
J. Dieles. 
L. Noten, 

'a-llagr. 16 Febr. 

/ 15,447 
I 12,888 
» 12,658 
» 12.335 
» 11,187 
van een 

woongebouw voor den dienst der verlichting op 
Terschelling; minste inschr. was M. Poppe, te 
Wieringen, voor ƒ 7338. 

2o. het maken van een woongebouw voor 
den dienst der verlichting op Vlieland; minste 
inschr. was D. Siehen, te Vlieland, voor ƒ 4250. 

Waddlnkaveen . 16 Febr.: liet bouwen van 
een post- en telegraafkantoor, onder beheer 
van den architect G. A. Oudijk; ingekomen 17 
bilj., als: 

te Alfen, ƒ 11,793 

61,420 

49,750 
49,000 
47,000 
39,350 

W. v. Lokhorst, 
O. J. Koot en L. 

v. Dort, 
W. de Jong, 
D. Amesz, 
C. v. d. Nuij, 
P. A. liurghout, 
,T. dc Jong, 
C. Molenaar, 
O. Alblas, 
Gesman en Stapper, 
J. Alfenaar. 
0. de Ruiter, 
P. Verbruggen, 
M. v. d. Hoeven, 
C. 1'. W. Dessing, 
C. v. Diest, 
G. v. Otterloo, 

Varsrvrld, 16 

• Gouda. » 9,999.99 
» idem » 9,663 
» idem a 9.400 
• Moordrecht, » 9,385 
• Gouda, • 9,240 
• idem » 9.200 
t Waddinksveen,* 8,995 
» idem » 8,900 
» Oodshcorn, » 8.547 
1 Waddinksveen.» 8,523 
» idem » 8,520 
» idem • 6.493 
• idem * 8,460 
» Gouda, 0 8,238 
» Koudekerk. » 7 995 
» Waddinksveen,» 7.641 

Febr.: lo. het bouwen van 
een gemeenteschool voor 300 kinderen, met bij-
behoorende meubelen, onder beheer van den 
architect Ovink, te Doetiehem; minste inschr. 
was W. H. Kreeltenberg, te Varseveld, voor 
ƒ 14.686.16. 

2o. liet maken van een scheidingsmuur; minste 
inschr. was H. J. te Siepe, te Winterswijk, 
voor /' 967. 

Voor de massa was minste inschrijver II. 11. 

L. J . Enthoven & Co., 's-Hage, ƒ 67,829 
Charles Romy cn Bienfait, Rotterdam, » 60,200 
J. Levèque & Co., Hei-stal (België), 1 59,488 
Société anonyme des ateliers de con

structions mécaniques, F'onderies 
en Ier et Cliaudronnei ie des 
Haies de Gilly, Gilly bij Charleroi, 

Nederlandsche Stoombootmaatschappij, 
Rotterdam, 

A. Klónne Dortmund, 
A. Trifet. Louvicre (België', 
E. H. Begemann, Helmond, 
gegund. 

N e u z e n , 17 Febr.: het leveren van 450 M» 
grint voor den weg Neuzen—Hoek; minste 
inschr. was J. Adriaanse, te Sas-van-Gent, rnor 
J 1.07 per M>. 

E n s c L e d é , 17 Febr.: het 
woningen met schuur, voor H. 
6 bilj., als: 

E. Brand en G. Jeunink. 
A. Jeunink, 
B. Dorenkate, 
H. M. de Bank, 
A. G. Xagelvoort, 
G. Hofstede, 
gegund. 

•a, 17 Febr.: het bouwen van een congre-
gatiegeboiiw met aanhoor ende werken, onder 
beheer vim den bouwkundige II. R. Hendriks; 
ingek. 7 bilj.; minste inschr. was P. van Dinther. 
te Os, voor ƒ 20,500; nog niet gegund. 

H e n g e l o » . 17 Febr.: het bouwen eener 
tweede verdieping enz. op bet woonhuis van II. 
Ilulsboll' Pol, onder beheer van den architect 
J. Moll: ingekomen 4 bilj., als: 
A. Sieverink, te Groonloo, 
J. II. Boonk, » Hengeloo. 
A. II. M. Wesselink, 1 idem 
J. Bt-iiminelhuis, • idem 
gegund. 

k a t t r n d i j k r . 18 Febr.: het bouwen eener 
gemeenteschool, onder beheer van den architect 
J. II. Ilannink, te Goes; ingek. 4 bilj., als: 

bouwen van 2 
Leeftink; ingek. 

ƒ 2060 
» 2050 
3 1987 
» 1973 
» 1866 
. 1868 

voeren en aldaar verplanten van 10,000 bos 
riet; minste inschr L. Boon, te 's-Gravenzande 
voor f 548. 

3o. het ten gebruike leveren eener sleepboot 
met toebeliooren, tot het sleepen der met steenen 
geladen vaartuigen van den loswal aan het 
Scheur naar liet werk aan de dammen op het 
strand; minste inschr. M. Bos, te Sliedrecht, 
voor ƒ 230 per week. 

D o o r n s p i j k . 18 Febr.: het bouwen van een 
veldwachtei-swoning; ingek. 6 bilj., als: 

te Elburg, 
» Doornspijk, 
» Nunspeet, 
» Oldebroek, 
» Elburg, 
» Oldebroek 

ƒ 1410 
» 1408 
» 1379 
» 1284 
» 1263 
» 1127 

J. Shakes, 
W. Vlieger, 
M. v. Putten, 
Gebr. Wildeman. 
.1. Pruis, 
I). Juffer Dz., 
gegund. 

Warftim, 18 Febr.: het afbreken van het 
bestaande en wederopbouwen van een nieuw 
hulppost- cn telegraafkantoor met directeurs

woning, voor rekening der gemeente; ingekomen 
I 26 bilj., als: 
; B. Jansen, te Weslerwijtwerd/ 5912 

5842 II. Jansen, » Middelstum, 
T. Welling & Nannenga.» idem 
N. I.etl'ei-s, » Uskwerd, 
Dieters en Rotschalfer, » Stedum, 

ƒ 8987 
» 7980 
» 7944 
» 7399 

Plan A. 
J 6864 

Plan B. 
ƒ 618.; F. v. d. Bliek, Kapelle, 

W. J. v. d. Weert & 
Zonen Goes, 6995 6145 

L. Lenoir, Willemstad, 6121.30 6861.30 
J. v. d. Linde, Kattendijke. 5999 5329 

• - H o s i h , 18 Febr.: net vervangen van houten gegund 
voederbakken inde militair., stallen te 's-Bosch, H . e d e k e n a k e r k e , 18 Febr.: het maken eene. 
door ijzeren voederbakken; ingek, 7 bilj., als: houten beschoeiing aan de hav 

S. Meijens, 
B. v. terden, 
Pastoor. 
L. Los, 
II. lias, 
.1. Iloltman, 
S. Blokzijl. 
F. Dieters, 
II. Moorman, 
T. Hos en A. Pastoor, 
P. Nieland, 
A. Ileimenga, 
W.D.enH.Rotscliailer, 
J. Kerkstra, 
J. Oll'rhiga, 
J. Pot. 
.1. Thinner. 
K. Ilanliaf, 
R. Zeelt, 
R. Wieringa, 
J. Zeldeuriist, 
II. Lellérs, 
II. Nieland, 

. Bedum, 

. Ten Post, 
Stedum, 
Bedum, 

5823 
5780 
5700 
5690 
5620 
5600 
5500 

Uithuizermeedcn,» 5485 
Lopiiersum, 

. Ten Boer, 

. Lel lens, 
Bedum, 
Stedum, 
Wordum, 
Bedum, 
Stedum, 
Ruigezand, 

5400 
5310 
5300 
5295 
5295 
5265 
5223 
5193 
5186 

» Uithuizermeeden,» 5120 
Stedum, 

» Ohorgum, 
» Ballloo, 
» Eenrum, 
» Ulrum, 
» Warfum, 
» Uw|uert, 
1 Warfum, 

4997 
4930 
4800 
4800 
4750 
4700 
4600 
441») 

Berendsen. te Kenpel, voor ƒ 15,943. 
1». 16 lebr., voor rekenin van bet 'n-llagi* 

ministerie van koloniën, het leveren van: 
lo. ijzeren telegraafpalen, model Henley; 

minste insein-, de ijzergieterij de Prins van 
Oranje, te 's-Hage, 9.39"*/,TO pe r stuk. 

2o. ijzeren haakvormige isolatordragers in 3 
perceelen; minste inschr. Nederl. maatschappij 
voor Fjoctriciteit en Metallurgie, te 's-Huge. 
voor ƒ 0.238, ƒ 0.189 en I 0.169 per stuk. 

So, zinkdraad; minste inschr. R. S. Stokvis 
& 'Zn., te Rotterdam, voor / 0.289. 

4o. glazen bekers; minste inschr. Nederl. 
maatschappij voor Klectriciteit en Metallurgie, 
te 's-Hage, voor ƒ 0.23'|, por stuk. 

5o. salmoniak; minste inschr. Hoogeweg en 
Van Zanieren, v.mr /' 0.679. 

O n d r r d r n d a m , 1< Febr.: het herstellen en 
gedeeltelijk vernieuwen van de steentil overliet 
Pieterlim'irstermaar, voor rekening van het wa
terschap ilimsingo; ingekomen 17 bilj., als 

te 's-Bosch, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Utrecht, 

2679 
2650 
2610 
2500 
2500 
2188 

II. Nieland. 
J. Zeldi-lll'list, 
II. Moorman, 
B. Jansen. 
R. Pathuis, 
W. II. Rotscllüfer, 
T. Bos, 

Pastoor, 
J. Benuinga, 
Wolthuis, 
Jansen, 
v. d Veen, 
de Wind, 

J. I'ott 
J . Timmer, 
C. Kerkstra, 
K. Da.ihnf, 
gegund. 
Raming 

II..II. 1.I..11. 17 

Warfum, 
» idem 
» Bedum, 
» Middelstum, 
» Garnwerd, 
» Stedum, 
n Bedum, 
» Stedum, 
» Bedum, 
» idem 
» Westerwijtwerd, 
» Mensingeweer,. 
» Zoutkamp, 
» Stedum, 
» Olierguin, 
» Miumikezijl, 
» Bullo, 

ƒ 2600 
2300 
2190 
2188 
2165 
2143 
2137 
2130 
2124 
2100 
2097 
2083 
2054 
2049 
1967 
1964 
1889 

G. de Ruijter, 
Ph. H. Dirks, 
Th. Meuwese, 1 
Th. A. v. Ravenstein, • 
G. Dufvy & Co., > 
L. Hurkens. 1 
F. Verniinmen, 1 
Raming 

B r u n n e p e , 18 Febr. 
werken en ophoogen aan de fabriek van 
Berk & Zn.; minste inschr. waren: 
I'erc. 1, A. v.'tEnde, Brunnepe, / 275 gegund. 

» 2, J. Wijnholt, Kampen, » 1825 niet gegund, 
l i l e n (N.-Br.), 18 Febr.: het bouwen eener 

openbare school, met hijlevering van alle mate
rialen enz.; onder beheer van den architect J. 
Frui.kefo.-t; ingekomen 13 bilj., als 

met bijlevc-
/ 2693 ring der materialen; ingekomen 11 bilj., als: 

P. d. Vriend. 
M. v d. Hoek, 
F. van der Bliek, 
P. J. Staal, 
P. .1. Visser, 
A. J. A. Hoogvliet, 

» 3000 A. Mi nheere, 
bet doen van grond- L. Peetors 

II. 

te Sas-van-Gent, 
» Ter Neuzen, J 
» Kapelle, 1 
» Baarland, 1 
» idem 1 
* idem 1 
» llansweerd, . 
» Kwaden.lainme, t 
» Krahbendijke, t 
» Kattendijke, u 
» Kwadendamme, * 

3820 
3680 
3486 
3415 
3390 
3298 
3270 
3242 
3198 
3195 
3163 

A. v. d. Laar, 
A. Verhagen, 
L. Paaps, 
A. Vervoort, 
R. Centen, 
Jansen, 
Bloem, 
II. v. Mill, 
F. Olivier, 
G. v. Dinther, 
Kusters, 
G. v. Berkcl, 
G, v. Heeswijk, 

Immri i 18 Febr, 

te Vegliel, 
» Beek-en-Donk, 
» Vegliel, 
» idem 
» Wanroi, 
* Beugen, 
» Bokstel, 
» Uden, 
» Gemert 
» Os, 
» Berlikum, 
• Uden. 

Ileum.Tl, 
het afbreken van twee 

oude en bouwen van twee nieuwe bruggen, OV-
het Oranjekanaal, voor de Drentsche Veen-en 
Middenkanaalmaatschappij; ingek. 10 bilj., als: 

ƒ2100 
Febr.: het maken, leveren 

en opstellen van hydraulie-mains, atvnerhuizen, 
klim-, brug- en dippijpen, enz. enz., ten behoeve 
van de uitbreiding der gciiieentegusfabrick ad. 
Oostzeedijk; ingek. 8 bilj., als: 

J. Otten, te Meppel,' 
R. Z Bakker, > Kortezwaag, 
II. Timmer, » Meppel, 
J. Biiurke, .. Noord broek, 
J. Kleinmeijer, • Avereest, 
F. Aberson, » Steenwijk, 
H. v. Dijk, » Delfzijl, 
R. Ilunse, • Assen, 
J. Linzel, » Stadskanaal, 
A. Niehuis, » Hoogeveen, 

l l e l r t , 18 F'ebr.: lo. het leveren van 10.000 
bos riet; minste inschr. H. de Borst, te Slie
drecht, voor ƒ 840. 

-". het van den loswal naar liet strand ver-

li . d. Ester v. d. Brink 
C. d. Wilde Az., 
J. F', ('hamuleau, 
gegund. 

Z i i l i l h r o c k . 18 F'ebr.: het doen van herstel
lingen en het onderhoud der gemeentceigen-
doniinen, ged. '86; ingek. 3 bilj., als: 

j S. Bergsma, te Zuidbroek, /' 892 
ƒ 11,093 , I). J. Huisman, » idem » 689 
» 11,074 L. Scl.rei.der, » idem » 635 
» 10,964; gegund. 
» 10 590 'a-Hage, 19 Febr.: het onderhonden en hel
ft 10,868 stellen van bet Rijkstelcgraafgebouw te Hiddcl-
» 10,270 burg, van den dag der goedkeuring van de 
» 9,895 aanbesteding tot 31 Dec. '88; ingekomen 6 
» 9,760 bilj., als: 
» 9 325 W. A. v. d. Harst, tc Middelburg, ƒ 998 
» 6,9971 P. L. v. Miert. » idem » 985 

8,895 M. J. de With, » idem » 960 
8,6341C. A. Goethals, » idem » 910 

J. M. v. Ditmars & Zn., 11 idem » 875 
P. J. v. Nafloten, » idem » 639 
Raming » 840 

H a r e n . Het bouwen van een gesticht met 
kapel, schoollokalen en oude mannen- en vrou
wenhuis, waarvan de uitslag in het vorig nommer 
werd opgenomen, is gegund aan J. Okkes, te 
Zevenaar, voor ƒ 38,680. 

8,489 

ƒ 6362 
6296 
6186 
6992 
5989 
5843 
5800 
5766 
5725 
5520 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 27 F E B R U A R I 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , 1 M a a r t . 

Zevenbergen , te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van 440 
M ' goed gewassciien en gehorde onderhoudsgrint. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. cn weth.: 
lo. het maken van een gebouw ter vervanging van het gesloopte 

logement de Munt, aan het Sophiaplein en den Singel; 
2o. het uitvoeren van eenige aardewerken en het maken van een 

houten brugje voor de Algemeene Slachtplaats en Veemarkt, in dc 
Stadsrietlanden. 

Inl. bij den stadsarchitect, Raadhuis Kamer no. 101, voor lo. en aan 
de Directiekeet in de Stadsrietlanden voor 2o. 

N i j k e r k , te 1 uur, door den dijkstool van den jMder Arkenheem, 
in het gemeentehuis: de levering van ongeveer 3000 HL. steenkolen 
(Rhurkolen). Inl. bij den secretaris van den dijkstoel. 

V a l k e n s w a a r d , te 2 uren, door burg. en weth.: het maken van een 
keiweg met bijkomende werken van den provincialen weg af tot aan 
het inrijhek van het stationscmplaceme.it, alsook het éénjarig onderhoud 
daarvan. Aanw. 1 Maart, te 11 uren. 

N t a d s m u s K l k a n a a l , te 3 uren, door C. E. Kniphorst. te Stads
kanaal, in het logement van H. P. de Hoer. te Stadsinusselkanaal: het 
bouwen van eene booerenbehuizing op plaats no. 3 in het Valther 
Zuiderveen, en het afbreken van eene aldaar staande arbeiderswoning. 

t i a u d r r a k , door burg. en wetli.: het verbouwen der gemeenteschool. 
Inl. hij den architect P. .1. Hofman, aldaar. Aanw. gehouden. 

D i n s d a g . 1 H a a r t . 
t ' r a n r k r r . te 10 uren, door het dijksbestuur van het waterschap 

der Vijf-Deelen-Zeedijkeii-Binnendijks: 
lo. 200 grenen palen, lang 6.2 11.; 
2o. loo idem n 5.3 » 
8o. 13 eiken gordingen, gemiddeld lang 5.6 M.; 
4o. 35 last Latsteen, zw. 4 a 6 dM.; 
6o. 415 idem » 3 ;i 6 » 
6o. 2600 onverglaasde buizen, wijd 10 cM.; 
7o. 20 idem verbindingsbuizen; 
8o. 20,000 turven; ' 
9o. 250 stère grint; 

lOo. 6000 hos berken takken; 
II... 40,000 • eiken » 

l l o r . i r l i i - u i , te 10 uren, door J. E. J. Ankersmit, bij de Wed. Van 
de Weei-dt: 

lo. een bestaand gebouw, thans looierij, in te richten voor 8 arbei
derswoningen en 8 aan elkander te bouwen schuurtjes; 

2o. het houwen en inrichten van een woonhuis, grenzend aan liet 
huis van besteder. 

Aanw. gehouden. 
' •-IIagr. te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 

van een woongebouw voor den dienst dtr verlichting te Westkapelle. 
Aanw. gehouden. 

M e d e m u l l k , te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het 
ambacht de Vier-Noorderkoggen, in het Koggenhuis, aldaar: het drie
jarig onderhoud van alle straatwegen van het ambacht. Inl. bij den 
hoofdopzichter A. Kater Jz., te Lambortschaag. Aanw. gehouden. 

/ u i l - H o m m e i . te 1 uur. door den dijkstoel van het polderdistrict 
Bommelerwaard-bovcn-den-Meidijk, in het Stadskolliehuis: het maken 
van 1000 IP klinkerbestrating op een gedeelte van den Maasdijk onder 
Uriel. Inl. bij den districtsopzichter H. Leemhuis, te Zalt-Bommel. 
Aanw. gehouden. 

« i i i n i - k e n . te 1 uur, door het bestuur van het bisschoppelijk semi
narie Ypelaar, onder Ginneken, bij A. van Meer, aldaar: het bouwen 
van een kapel met bijbehoorende werken. Inl. bij den architect J. J. 
van Langelaar, te Prinsenbage. Aanw. gehouden. 

L e l d e n , te 2 uren, door het bestuur der stedelijke gasfabriek: het 
leveren van p. m. 12,000 ton Duitsche gaskolen. 

n a r I I r l i r m . te 2 uren, door de Doetichemsche bouwmaatschappij: 
het bouwen van vier heerenhuizen. Aanw. 2 Maart, te 9 uren. 

Builenpest • tc 4 uren, door kerkvoogden der Herv. gemeente Bui
tenpost en Lutjepost, in het logement van B. de Jong, aldaar: het 
bouwen van een huis, te Lutjepost. Inl. bij den gemeentearchitect A. 
Velding. Aanw. 2 Mailt, tc 1 uur. 

' s -Baseh, 's avonds 7 uren, door W. Streng, in het café Plaatsroyaal: 
het bouwen van een woonhuis. Inl. bij W. Streng. Aanw. 1 Maart, 
te 4 uren. 

Woensdag. S M a a r t . 
Bleakenagraar, te 11 uren, door burg. en weth.: het vergrooten 

en veranderen der gemeenteschool. Aanw. 1 Maart, te II uren. 
V l l a g r tc 12 uren, door het ministerie van waterstaat, enz., ten 

behoeve der Staatsspoorwegen: het maken van de aardebaan, de kunst
werken, de overgangs- en eenige andere werken voor het gedeelte van 
piket 58 tot den oostelijk™ oever van de Boonervliet, van den spoorweg 
Rotterdam—Hoek-van-llolland. Inl- bij den waarnemend eerstaanwezend-
ingenieur der Staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 672,000. 

H a r l i n g e n , te 12 uren, door het dijksbestuur van het waterschap 
der Vijf-declen-Zeedijken-Buitendijks, in het koffiehuis de Nederlanden: 
de levering van: 

lo. 228 palen, lang 71 M.; 
2o. 400 idem » 6.2 • 
*>. 25 zware eiken gordingen. 

H a r l i n g e n . te 2 uren, door het dijksbestuur van bet waterschap 
der Vijf-Deelen-Zeedijken-Buitendijks, in het koffiehuis de Nederlanden: 
de levering van 300 M' riviergrint. Biljetten inzenden vóór 12 uren. 

O a l t g r n a p l a a t . door burg. en weth.: de levering van 600 stère 
gehorde grint. Bilj. inzenden vóór 3 Maart. 

I l ande rdag , 4 Maa r t . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het prnv. best.: Iiet/indorhoiid der haven 

en van het buitenkanaal, zoomede van de golfbrekers en havenhoofden 
te Umuiden. behoorei.de tot de werken van bet Noordzeekanaal. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Blom, te Amster
dam, Aanw. gehouden. 

U e v e n l e r , te 11 uren, door den eerstaanwezend-iiigenieiir der genie, 
in het hotel de Keizer: het maken van eene zweminrichting hij het 
voormalig hoornwerk, te Deventer. Bilj. inzenden op 3 Maart, voor 3 
uren. Inl. bij den genoemden ingenieur, te Zutfen. en den hoofdop
zichter van fortilicatiën, te Deventer. Raming f 6420. 

A d u a r d , te l l 1 / , uren. door P. T. Wieringa, bij Wed. Theminen: 
het bouwen van een vroonhuis aan den ouden Hcereweg. Inl. hij den 
architect M. Viets, te Nooidhorn. Aanw. 4 Maart, te 10 uren. 

I . o h i l , te 12 uren, door het R.-K. kerkbestuur, in liet logement van 
J. van llezewijk: het houwen eener kerk. niet ommanieling van den 
toren enz. Inl. bij den architect A. Tepe, tc Utrecht. Aanw. 3 Maart, 
te 3 uren, 

Z l e r l k s e e , te 1 uur, door liet dagelijksi-h bestuur van het water
schap Schouwen, aan 's Landskamer: de lie.brdelving der waterleiding 
langs den Ringdijk van af de vaart naar Noordwelle hij de meestoof 
Schouwen tot aan den weg nam- den Ouden.lijk, en van den weg van 
Loo|iers-Kapelle tot Brijdorpe, in 3 perceelen. Aanw. t, 2 en 3 Maart, 
tusschen 10 en 1 uren. 

Ken ku n i . te 3 uren, namens N. .1. F. Kampordijk, in het koffiehuis 
van Th. van de Water, aldaar: liet verbouwen van een woonhuis op 
een terrein, gelegen aan den Rijksstraatweg, te lleelsum. Inl. hij den 
architect II. llulstijn, te Reiikum. Aanw. 4 Maart, te 10 uren. 

I l nn rn . door liet bestuur der Koudwater-geneesinrichting, in het 
hotrl Velaars: het bouwen van een pension nut badinrichting, lui. bij 
de architecten Sanders en Heilage, te Amsterdam. 

J a r w r r d , het afbreken eener schuur en het bouwen van een pak
huis, aldaar, tooi- de Wed. en erven A. K. de Groot. Inl. bij K. P. 
Blanksma, mr. timmerman, te Jorwerd.. Aanw. gehouden. 

V r i j d a g , S Maa r t . 
A m a t e r d a m , te 10 uren, door den eei-staanwezend-ingeiiienr, opliet 

bureau der genie: liet maken van een gebouw voor waterplaatsen op 
de achterplaats der kazerne Oranje-Nassau, aldaar. Inl. bij genoemden 
ingenieur. Bilj. inzenden 4 Maart, vóór 3 uren. 

N u l a n d . te 10 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener raad
kamer en hi-andspuithergplaats aan de veldwachterswoning. met bij-
levering van bouwmaterialen. Aanw. gehouden. 

Butauni. te l l 1 / , uren, in liet hotel Vlietlaan: het bouwen van twee 
villa's met bijhohoorendo werken, op een terrein aan den Meerweg, 
aldaar. Inl 'hij den architect J. F. Everts, te Hussum. Aanw. 2 
Maart te 11 uren. 

« r a n l n g e n , te 12 uren, door het prov. best.: 
lo. het verhoogen en verzwaren van het aardproüel van een pand 

zeedijk achter Vierluiren. ten noordwesten van llelfzijl; 
2o. het bouwen van een draaibrug over het Reitdiep, te Wieriimmer-

schouw, met de daartoe gevorderde opritten; 
3o. liet bouwen van een brugwaclitei-swoning bij dc te bouwen 

draaibrug over het Reitdiep. te Wieriimiiierschoiiw. 
Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur van den prov. water-

' staat, te Groningen, en den opzichter B. Harms, te Delfzijl. Aanw. 
I gehouden. 

B o t t e r d a m , ten kantore van de gemeentegasfabriek, de levering 
van: 

lo. 15,000,000 KG. Engelsche gaskolen; 
2o. 15,000.000 KG. Westraalsche gaskolen, 
ten dienste der genieentegasfahrieken aldaar. Inl. aan bovengenoemd 

kantoor. 
N i j m r g e n , door burg. en weth.: het vergrooten der openbare school 

te Hees, met de levering van seboolmeubele... 
Z a t e r d a g . O M a a r t . 

l i r r r i r n i i l r n l i r r g te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenicur 
der genie, te 's-Bosch, in het hotel Santbergen, aldaar: het vervangen 
van liet pi-ovoostlokaal bij het wachthuis der kazerne aan de Hav.-nka.le. 
te Geertruiden berg, door een arrcstantenlnkaal met cellen, inl. bij 
genoemden ingenieur en den opzichter van fortificatiën, te Geertrniden-
berg. Bilj. inzenden 6 Maart vóór 3 uren, op het bureau der genie, 
te 's-Bosch. Raming ƒ 1260. 

M l c . l r r r l i i . te 2 oren, door burg. en weth, in het koffiehuis van 
Blom van der Vlies: het maken van den watertoren, de fitten cn 
bezinkbassins en van eenige verdere werken, ten behoeve van de water
leiding. Inl. bij den ingenieur J. Schotel, te Rotterdam. Aanw. ge
houden. 

I M i i r r l i u r i n (Gr.), te 3 uren, door P. L. van den Borg, bij den 
kastelein Guttinger: het geheel amoveeren van zijn oude en liet bou
wen eener nieuwe voorbehuizing. Aanw. 1, 3 en 6 Maart. 

L a n g w e e r (Fr.), 's avonds 8 uren, door het bestuur van den Trijc-
gaaster Veenpoldcr in Don ia wei-stal, ten kantore van den secretaris-
ontvanger: 

lo. het graven van een nieuw kanaal langs den zandweg naar 
Oosterhaule; 

2o. idem van een gedeeltelijk nieuw kanaal van af den straatweg 
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van Dosterhaule langs den poldordijll en verder hot verdiepen daarvan \ 
tot aan don zandweg; , 

lo. het verbroeden on verdienen van hot hoofdkanaal, van den zand
weg tot ongeveer de sluis; 

4o. het maken van zetten en harten over hot kanaal langs den zandweg; 
Bo. idem van erne nieuwe draaihrug; 
fio. eene belangrijke herstelling en vernieuwing aan clou poldormolen. 
Aanw. gehouden. 
W o r k u m . 'savonds fi uren. door don architect .1. Hogtstra. in het 

kofliohuis Zeeburg: een belangrijke vertimmering aan het hoerenhuis 
wijk A no. 86, aldaar. Aanw. 1 Maart, te 10 uien. 

M a a n d a g . H M a a r t . 
middelburg, te 10 uren. doorliet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de levering van steenkolen ten behoeve 
van den dienst van het Zcderikknuanl aan den stoomwaterinolen aan 
den Arkelscl lam. god. '80. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e 
distriet. den ingenieur in het noordelijk arrondissement van het 10e 
distriet. heiden te 's-llage. en den opzichter l.a Kontijn, te Gorichcm. 
Aanw. 1 Maart. 

V l i i i c r . te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de leve
ring van ijzerwerk voor sluithoomen en barrières, en gegalvaniseerd 
IJzerdraad, in 2 |iereeelen. 

D i n s d a g , t l Maar t . 
L e e u w a r d e n , te 10 uren. door den eerstaanwo/.eiid-ingenieur der 

genie, te Zwolle, iu het koffiehuis van II. Schaap aldaar: het maken 
van een gebouw voor lijders aan besmettelijke ziekten bij het hospitaal, 
te Leeuwarden. Inl. hij genoemden ingenieur en deii opzichter van 
fortificatiën, te Leeuwarden. Bilj. inzenden 8 Maart, voor 8 uren. bij 
genoemden opzichter. Raming ƒ 7300. 

ütavenlsoe, te 10 uren. door het bestuur der waterkoeling van het 
culainitcusc waterschap Stavenisse. in het gemeentehuis: hut verdedigen 
van den onder/.cesehen oever door steenbestorting. aan de waterkoeling 
van bovengenoemd waterschap. Aanw. 2 en 0 Maart tusschen 11 en 
1 uren. 

/ . u i l e n door den directeur der gasfabriek: do levering van 3,800,000 
KG. Westfaalsche gaskolen, iu 2 perceelen. Bilj. inzenden vóór 9 Maart, 

W o e n s d a g . 10 M a a r t . 
N e u t e n , te 11 uren. door don eerstaanwezend-ingenieiir der genie, 

in het hotel Rotterdam, aldaar: hot doen van voorzieningen aan de 
hoorden van het kanaal van Gent naar Neuzen, liilj. inzenden 9 Maart, 
vóór 3 uren, op hot bureau der genie, te Neuzen. Inl. hij den opzichter 
van fortificatiën, aldaar. 

' s - l l age . te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
levei en van voorwerpen van gegoten en gesmeed ijzer, staal, ko|ier en 
metaal benevens het bezorgen van smeden en werklieden tot liet doen 
van herstellingen aan de Rijks-stoom- en andere vaartuigen, in gebruik 
bij hot baggerwerk. ten behoeve van de werken van do Mervvede en 
Killen iu de provinciën Ziliil-llollanil en Noord-Brabant, aanvangende 1 
April '86 en eindigende ultimo Maart '87. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te s-Hage, den ingenieur De Bruiju, te Dordrecht, den 
rijkswerktuigkunihge Beijerinck. te Rotterdam en don opzichter Wee
llink, te Werkendam. Aanw. 3 Maart. 

K l l l a n d - B a l l i . door burg. en weth.: de levering van 250 M a oililer-
houdsgrint Bilj. inzenden vóór 10 Maart. 

I l onde rdag , I I M a a r t . 
G o u d a , te 11 uren, door den eeistaanwezeiid-ingenioiir der genie, in 

het gebouw Arti-Legi. aldaar: het uitbreiden en wijzigen van de loca-
liteit der kazerne c. a , voor de instructie-compagnie, te Schoonhoven. 
Bilj. inzenden 10 Maart vóór 3 uren, hij don fortilicatieopzichter, te 
Gouda. Inl bij genoemden ingenieur, te 's-llago en bij de opzichters 
van fortificatiën, te Gouda en Schoonhoven. Aanw. 5 Maart, te 12'/, 
uren. Raming ƒ 15,000. 

V r i j d a g , 12 M a a r l . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door hot ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: 
lo het bouwen van hazaltrmiren bij het bimionsluishoofd in den 

oostelijken arm vau het kanaal van Neuzen, te Neuzen. Raming /'3010; 
2o. het maken van werken tot verdediging van de hoorden van het 

kanaal van Neuzen. Raming f 31.880. 
Inl. bij den hoofdingenieur ui het 11e district, te Middelburg, enden 

ingenieur, te Neuzen. Aanw. 4 en 6 Maart. 
M a a n d a g , 1.1 M a a r t . 

' s - B o s r l i , te 10 uren. door burg. en weth.: het leggen van gegoten-
ijzeren buizen, hulpstukken en zinkers, en het stellen van afsluiter-s en 
hrandkrnneii. ten behoeve der gemeentelijke hoogdriikwaterleidiiig. Inl. 
bij den gomeentearehitect .1. M. Nahbe. Aanw. 8 Maart, te 10 uren. 

Woensdag , 17 M a a r t . 
T u l en ' t - W ' a a l , te 11 uren. door burg. en weth.: 
lo. bet bouwen van een school met onderwijzerswoning en speelplaats, 

te Tul en 't-Waal; o e r - , 
2o. het houwen van een brandspuithuisje. aldaar. 
lui. bij den architect F. G. Wentink, té Schalkwijk. Aanw. 12 Maart, 

tusschen 10 en 11 uren. 
s -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het maken 

«n stellen van den ijzci-en bovenbouw voor de draaibrug in den omgeleg-
den grooten weg van l'trecht naar Vreeswijk, onder de gemeente 
Jutphaas. provincie L'trecht, behoorende tot de werken voor den aanleg 
van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Ink 
bij den hoofdingenieur Welkin en den ingenieur Kemper, te Utrecht 
Aanw. 10 Maart, te 1 uur. Raming / 21,850. 

s -Hage , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., het 
maken van remmingwerken nabij de kleine draaibrug van de spoor
wegbrug, te Dordrecht. In), hij den eerstaanwezena-ingenieur der 
Staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 9 en 10 Maart, tc 11 uren 
Raming ƒ 12,900. 

H l n d r l s o p e n , te 12 uren, door het dijksbestuur van Wijinbritsera-
deels-Coutributie-Zeedijken, in de Stadsherberg: 

lo. het maken van 218 M. steenglooiing, ter vervanging van paalwerk, 
met het verhoogen en verzwaren van den daarnevens liggenden dijk, 
benevens de levering der daartoe benoodigde materialen, als 1876 last 
zuilenbazalt en 1800 M 3 brik; 

2o. het maken van 55 M. kisthoofd, het bezetten van het Lemster-
hoofd, 1000 M. kistopvulling en 47B M. baggerwerk; 

3o. dc levering van Drcntsche steen, brik en grint, in verschillende 
perceelen. 

Bilj. inzenden 16 Maart aan het dijksbestuur, te Sneek. Aanw. 13 
Maart, te 12 uren. 

I londerdog , I S M a a r t . 
A p e l d o o r n , te 2 uren, door de Kon. Nederl. Loeaalspoorwegmaat-

Khappiji Bestek no. 9, het maken van de aardebaan, de kunst- en 
andere werken voor den locaalspoorweg Dieren—Apeldoorn. Inl. bij 
den hoofdingenieur-directeur K. II. van llrederode en den sectieingenieur 
C. A. Besier, te Apeldoorn. Aanw. 12 Maart, te 10 uren. Raming 
ƒ 122.000. 6 

Z a t e r d a g , 20 Maar t . 
K l u n d e r t . te 2 uren, door den tüdelijken rentmeester der domeinen: 

het leveren van dekriet, lang 1.80 a '2 M , in bossen, zwaar bij den 
5 uren. Inl. bij band 64 cM. in omtrek. Bilj. inzenden 19 Maart, voor 

den bouwkundige J. Mol, te Zevenbergen. 
I l l nodag , 23 H a a r t . 

' s -Hage, te 12 uren, door het ministerie van linanciën: het onder
houden en herstellen van het gebouw te Leeuwarden, waarin de kan
toren van de hypotheken en het kadaster zijn gevestigd, van 1 April 
|8fl—31 Maart '89. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 
's-Hage, en bij den bootdopzichter der landsgebouwen D. Fokkens, te 
Zwolle. Aanw. 13 Maart, te 12 uren. 

Woensdag , 24 M a a r t . 
' s - l l age . te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van de aardebaan. dc kunst-, de overgangs- en eenige verdere 
werken voor het gedeelte van den oostelijken oever van de Boonervliet 
tot de oostelijke kade van de haven te Maassluis, van den spoorweg 
van Rotterdam naar lloek-van-Holland. Inl. bij den eerstaanwezend-
ingenieiir der Staatsspoorwegen. Aanw. 15 en 17 Maart, te 11 uren. 
Raming / 131,500. 

I londe rdag , I A p r i l . 
K a p e l l e (Zeel.), door burg. en weth.: het leveren van 225 M 3 ondcr-

houdsgrint en 25 M» grintzand. Bilj. inzenden vóór 1 April. 
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A A N B E S T E D I N G E N . 
Loppe r sum, 13 Febr.: de vertiinmeriiig van 

bel schoolgebouw te Wirdum en eenige ver
anderingen aan de onderwijzerswoning, aldaar; 
ingek. I» Wij., als: 
<; v. Dijken, 
.1. Pot, 
VV, II. Rottschafer, 
p. Miiorlaeh, 
I). Moorman, 
A. Pastoor, 
II. .lansen ,lzn., 
.1. Bultman, 
VV. Scheltens, 
p. Dertien, 
B, Jansen, 
II. Busz, 
II. Nieland, 
.lub. Mommel, 
B. v Eerden, 
1'. Dieters, 
S. Blokzijl, 
P, Nieland. 
11. Wierenga, 
gegund. 

P r i n s e n h a g e , 15 Febr.: het leggen vaneen 
trottoir in de kom der gemeente; ingekomen 7 
bilj., als: 
J. C. v. Maaren, te Prinsenhage, ƒ 1350 
tl. W. Metsers, s Ginneken, » 1268 
G. v. d. Sande, • Breda, » 1235 
Th. Kcssels, » idem » 1145 
A. Spi-angers, » Prinsenhage, » 1144 
Ant. Dirven, » idem » 1098 
A. F. v. Dongen, • idem » 1045 
oegund 

A m s t e r d a m . 17 Febr.: het bouwen van een 
giaanpakhuis met kantnor en woning aan hot 
U'ittenhurger dijkje, aldaar, onder beheer van 
den architect A. L. van Gendt; ingekomen 23 
bilj.. als: 
L Kok, te IJmiiiden, /' 14.300 
('. Rietsnijder, » Amsterdam, » 13,675 
II. Kroon, •> idem » 12,531 
.1. II. Elzevier, » idem » 12,4110 
II. Zuiderhoek, » idem » 12,025 
II. Crriill'. » idem » 11,780 
Kieke en Becker, » idern » 11.780 
W. H. Struijs, ii idem » 11,750 
(1. Slaap, ii idem » 11.688 
Oosterink en Schut, » idem » 11,600 
('. Ki'isters, » idem » 11,545 
('erlijn en De Haan, » idern » 11,480 
II. Rietsnijder &- Zn., » idem t 11,248 
Groenhof! en Haak, » idem » 11,200 
II. Beijink, » idem » 10,989 
II. v. Muren, » idem » 10,893 
M. II. Zeevat, » idem » 10,856 
E. H. Helle, » idem » 10,832 
W. Grove, » Buiksloot, » 10,740 
A. Aalders, » Amsterdam, » 10,728 
(I. Boon, » idem » 10,544 
E. Slaap, » idem » 10,394 
W. Boom, » idem » 9,092 

Gegund aan G. Boon. 
Keuzen , 18 Febr.: het bouwen van een v oon 

huis aan den oostelijken kanaalarm; ingek. I 
bilj., als: 

te Neuzen, 
» Vlissingen. 

Osslerhrek, 19 Febr.: het houwen van twee 
burgerwoningen op een terrein, gelegen aan 
den Utrechtschen straatweg, voor II. B. van 
Laaturn Jr.; ingekomen 9 bilj, als: 
A. Klaassen & Zn„ te ünsterbeek, ƒ 3432 
A. Geerlings, » idem » 3294 
.1. v. Buik, » idem » 3100 
R. Hooijer, » idem » 3029 
J. Dog,.,, ,i idem » 3030.30 
D. Frederik, » idem » 2869 
P. Gephart, » idem » 2699.50 
Gehr. Langelaar, » idem » 2453 
VV. Salomons, » idem » 2377 
gegund. 

M r u n e r k r r k . 20 Febr.: de levering van 
650 M 3 grint voor den polder Vier-Baiinen-iii-
Duiveland is gegund aan Jan van den Berg, tc 
Ouworkerk. 

Irrseke, 20 Febr.: het maken van een nvor-
loopschen oesterput, een en ander voor don 
zeedijk van don Burenpoldor, gemeente Ierseke, 
tusschen de dijkpalen nos. 94 en 96; ingek. 9 
bilj.. als: 

te lei-seke, 
» Hansweerd, 
» idem 
ii idem 
ii Biezelinge, 
» Woinoldinge, 
» Ierseke, 
n Kattendijke, 
» Hansweerd. 

van schoolmeiihelen voor de school aan den 
Bnteringesingel; minste inschr. w as R. Hovingh, 
aldaar, voor ƒ 381. 

Groningen, 22 Febr.: het verbouwen van 
do bovenwoning van perceel D 27, indoOostor-
straat, aldaar, onder heheor van den architect 
A. R. Kramer; ingek. 14 bilj., als: 

ƒ 8850 
» 8650 
ii 8597 
,i 8530 
» 8300 
ii 7868 
» 7799 
.1 7777 
» 6763 

C. Ridilerhof, 
L. Luik, 
P. .1. Visser, 
.Inc. Dubois, 
Joh. de Jonge, 
Joh. I.indenherg 
L. Lahan. 
C. de Wilde, 
A. Mijnheere, 
niet gegund. 

B o l s w a r d . 20 Febr.: het houwen van twee 
woningen buiten de Sneeker|siort, onder beheer 
an den bouwkundige J. Dijkstra Az.; ingek. 6 

bilj., als: 
te Bolsward. ƒ 2443 
» idem » 2402 
» idem » 2375 
„ • idem » 2230 
» Nieuwezijl OjOosthem, ii 2187 
• Bolsward. » 1968 

I. de Jong, 
Joh. Jorritsuia, 

Flaamling, 
R. I'eenstra. 
A. de Jong, 

Sj. Ettema, 
mgund. 
Raming 

Den H a m 

» Neuzen, 
idem 

ƒ 2254 
» 2179 
» 2096 
» 2094 

J. Ivolijn, 
C Matei-s, 
M. D de Putter, 
H, Klaassen, 
G. V. d Peijl en 

P. A. Miele, » idem » 2086 
gegund. 

M i d d e l b u r g , 18 Febr.: het uitvoeren van 
buitengewone herstellingen aan eenige water
staatswerken en wegen, in drie perceelen: 

l'erc. 1, steiger van Stavenisse; minste inschr 
I'. Moerland, te Stavenisse, voor ƒ 767.50. 

l'erc 2, steiger-dam van het Catscheveer 
minste inschr. E. de Maat, te Hansweerd. 

l'erc. 3, wegen van den Rijks-grooten weg bij 
Breskens naar Groede en van Groede naar 
Ni'-uwvlietj minste inschr. waren voor eene be
strating met: 
'iticnastkeien, D. W. Bloem, Wetirt, J 4194 
'issineskeien, P. Monjé Breskens, » 3B68 
'k'ii-Ahinkeien, D. W. Bloem, Wcurt, » 3037 
F.mz-Wepionkeien, P. Monjé, Breskens, » 4000 

nscbedè. 19 Febr.: het bouwen van eene 
»al achter het koffiehuis van T. Meijeran, onder 
hebeer van den architect G. Beltman A.Gzn.; 
"W>k. 8 bilj., als: 

G. VV. Weegereef, ƒ 2038 
A. Jeunink, » 1878 
A. G. Nagelvoort, » 1478 
aiet gegund. 

te Groningen, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 3887 
» 3842 
» 3580 
» 3275 
I. 3t20 
ii 3065 
» 3043 
» 2995 
» 2990 
» 2969 
ii 2958 
» 2497 
> 2448 
» 2394 

ƒ 2400 
20 Febr.: het bouwen van een 

woonhuis met schuurtje, voor den notaris .1. 
Buddingh; ingek. 7 bilj., als: 
II. Schotkamp Az., Avereest. / 12,092 
.1. Hesselingen, Meppel, I 8,779 
J. Brinkhuis, Ommen, » 7.747 
J. Schuurman, Den Ham, » 7,600 
II. II. Koers Hz., Wierden, » 7,594.45 
II. .1. Steen, Den Ham, » 7,003 
E. .1. v. v. Dort, Vroomshoop (Don 

Ham), » 6,997 
gegund. 

's-Bosch. 20 Febr.: het verbouwen van het 
woonhuis met het daarachter gelegen pakhuis 
van Joh. Smulders, onder beheer van den archi
tect li. Derks; ingekomen 8 bilj., als: 
J. H. v. Toer Sc Zonen, te 's-Bosch, 
Firma C. v. Mierlo, » idem 

A. v. Dijk, 
R. Hovingh, 
II. Meijer, 
G. Meiilink, 
E. W. Wietserna, 
.1. Haupt, 
II. Iliiliicns, 
K. Fekkes, 
D. Dalmolen, 
.1. lbelings, 
II. Scheltens, 
II. .1. L. Walker, 
.1. II. Muller, 
G. P. v. Erp, 
gegund. 

A l m e l o o , 22 Febr.: het wotloropbouwen van 
hot afgebrande perceel voor Jalink. onder beheer 
van don architect II. A. Witzanil Hzn.; ingek. 5 
hilj., als: 
B. Vixsehoxsc, te Altnoloo, ƒ 1879 
E. Esliuis, ii idem » 1832 
Schrouder en Barneveld, • idem » 1722 
J. en II. Nijholl', » idem » 1695 
F. v. d. Berg, » Idem » H'.US 
gegund. 
Hauling » 1000 

Hulst, 22 Febr.: ten behoeve van den Kruis-
pnlder: lo. de levering van 150 stère onderhouds-
grint; minste inschr. was 1' A. Adriaaiisens, te 
Groenendijk, voor f 1.80 |ier M', 

2o. bet vervoeren dier grint; minste inschr. 
was Andries van Damine. te Hontenisse, voor 
65 cent per M'. 

So. het belanden van den weg door het ge
hucht Kruisdorp; niet doorgegaan. 

Vessem, 22 Febr.: lo. het houwen eener ge
meentelijke school, onder beheer van VV. II. 
Booms; ingekomen 11 bilj., als: 
Bloem, te Bokstel, 
II. Jansen, » Eersel, 
VV. Himbergen, » Netersel, 

» Oersel, 
» Gestel, 
A idem 
» Woonsel, 
» Ooi-schot, 
ii Hilvaronbeek, 
» Oostelbeers, 
li Middel beers 

gegund. 
2o. het leveren van schoolineubelen; ingek. 9 

als: 

f 6400 
ii 6400 
» 6245 
ii 6125 
» 6090 
,i 5988 
ii 5!v40 
» 5741 

Th. Moiiwese, » idem 
Am. Sanders, » idem 
L Hurkens, » idem 
A. Deckers, » idem 
A. v. Hout, » idem 
G. de Ruijter, » idem 
gegund. 

B o l s w a r d , 22 Febr.: voor het waterschap 
van Wonseradeels-Zuiderzeedijken, de levering 
van: lo. grenen paalhout, als: 780 stuks, lang 
6.2 M.; 570 stuks, lang 5.3 M.: 32B stuks, lang 
4.1 M. en 920 stuks, lang 3.55 M; ingekomen 6 
hilj., als: 
Wed. C. Slecswijk, te Lemmer, / 7629.65 
Adr. Foekeus, » Harlhigen, » 7450 
Tjebbe Visser, • Workum, » 7442 
Firma Hubert Jans, » Harlingen, » 7435 
Fontein cn Tjallingie, s idem » 7897 
F. W. Overmeer Sc Zn., » Leeuwarden,» 7373 
gegund. 

2o. eiken gordingen, als: «0 zware. 60 lichte 
en 60 ondermaatsche gordingen; ingekomen 7 
bilj., als: 
Wed. C. Slecswijk, te Lemmer, ƒ 1374.30 
F. ten Zijtholl' & Zn., » Deventer, » 1348.90 
J. Nahuijs, » Groenloo, » 1258.20 
F. W. Overmeer & Zn., » Leeuwarden,» 1186.20 
Tjebbe Visser, » Workum, » 1162 
R'. P. Alta, » Makkuin, » 1133 
F. H. v. Eerden, » Aalten i.üeld.),» 1119.60 
gegund. 

So. 10C stère grint; ingekomen B bilj., als: 
Piebe Ferwerda. te Drachten, ƒ 293 
H. J. v. d. Vecht, » Hasselt, » 279 
B. G. Steensma, » Lemmer, » 277 
Fredii-ik Felsen, » Bolsward, » 264 
J. F. Lips, » Nijmegen, » 261 
gegund. 

Groningen, 22 Febr.: het maken en leveren 

C. Jonkers 
Tielemans, 
II. v. Keinenade, 

Rooij, 
Huilens, 
jos. Heeren, 
V. Gestel, 
Van Hooll', 

ƒ 3400 
» 3107.75 
ii 3093 
ii 3048 
i> 3039.45 
» 3025 
ii 2977 
i. 2900.50 
» 2893 
» 2798 
» 2708 

bilj. 
te Oorlo, 
I. Gestel, 

, » Eindhoven. 
» Middelbeers, 
» Oosterwijk, 
» llilvareiilieek,» 297 
» Oosterwijk, » 289.95 
» Woonsel, » 285 
» idem » 279 

f 400.10 
» 349 
» 328 
» 309.70 

299 

Tielemans. 
Van den Hurk. 
Van Dijck en Stumpers. 
Kolsters, 
.1. v. Rijt, 
Jos. Heeren, 
Versteijnen, 
P. Elieirs, 
,1. v. Rooij, 
gegund. 

L e e k . 22 Febr.: het houwen van een huis 
voor mej. S. Wichers, aldaar, onder beheer van 
den architect J. Siccama; ingek. 6 bilj., als: 
.1. Schuil. te Leek, ƒ 3500 
J. v. d. Schaaf, » idem » 3493 
.1. Huizinga, » Ziiidhorn, » 3454 
H. Meek, » Tolhert, » 3374 
A. Siekman, » Hoogkerk, » 3259 
H. v. Houten, » Leek, » 3118 
gegund. 

t PP in geil a in . 22 Febr.: het bouwen van een 
Imerenhuis en schuur voor G. .1. Tichelaar; 
ingek. 20 bilj. als: 

te Stedum, ƒ 2760 
» Bedum, » 262.3 
» idem » 2390 
» Stedum, » 2375 
» Siddeburen, » 2220 
» Bedum, •> 2210 
» Stedum, » 2200 
» Krowerd, » 2200 
» Ten Post, » 2199 
i) Losdorp, » 21 BB 
» Bieriim, » 2140 
» Ten Boer, » 2090 
> Ten Post, » 2080 
» Westerwijtwerd, » 206B 

07V. Dijken, 
A. J. Benninga, 
G. Wolthuis, 
W. D. Rottschiifcr, 
J. v. Dam, 
II Moorman, 
J. Pot, 
K. Dallenga, 
.1. Pestman, 
P. Dertien, 
W. Scheltens, 
S. Blokzijl, 
B. v. Eerden, 
B. Jansen, 
W. Dieters, 
D. Olthof, 
1>. Nieland, 
B. Jansen, 
F. Dieters, 
B. Wildeboer, 

» Stedum, 
» Middelstum, 
» Wii-dum, 
» Middelstum, 
* I.ellens, 
» Opwierde, 

» 2050 
» 2044 
a 2037 
» 2034 
» 1975 
» 1886 



D E O P M E R K E R . 

H a v e l t e , 23 Febr.: het bouwen van een 
nieuw liuis, bij de Lokhrug; ingek. 11 bilj.; 
hoogste inschr. Groeiiing, Steenwijk, f 4283 
minste ,, De Wit, Ruinerwold, » 3499 

G r a v e , 23 Febr., voor rekening der ge
meente: lo. bet verhoogon van de los- en 
laadplaats van de vluehthaven; ingekomen 4 
bilj.. als: 

te Nijmegen, ƒ 527 
* Grave, » 480 
» Waart, > 4">0 
o Grave, » 448 

W. v. Oss, 
G. Willetns, 
L. W. Bloem, 
G. v. Hezewijk 
gegund. 

2o. hot opnemen en het opnieuw bestraten 
der Bagijnestraat; ingek. li bilj, als 
W. v. Oss 
H. Hendriks, 
D. W. Bloem, 
G. v. Hezewijk, 
J. Ekstein, 
M. v. Goinert, 
gegund. 

te Nijmegen, 
B Grave. 
» Weurt, 
B Grave, 
» idem 
• idem 

ƒ 268 
i 189 
» 185 
> 178 
B 151 
» 133.60 

2.36 
1.98 

2.05 

II. Bosman. Rotterdam, voor 
gréskeien, 64.99 

Pierre Jansen, Loik, 
f. Heijine en A. la.lot, 

lluij (België), 52 15 
E. Jansen en Bullion. Luik, 42.84 
Adeina toroy en G. Bosteels, 

Brussel, 61.89 
René Duuiont, Brain-lc-

Oomte, 45.00 
F. Bndson, Monk. 43.57 

Menprl. 24 Febr.: hot vergrooten van een 
paardenstal: ingek. 7 bilj, als: 

M. Lainbrcgs, / 498 
R. Bakker, • 490 
J. Kuuniuk, ,, 46O 
A. Azelaar, » 425 
R. Goskes, „ 410 
I'. G. Jans, » 380 
.1. Hcssolingen. „ 374 
Gegund aan P, G. Jans. 

A p e l d o o r n , 25 Febr.: het maken van gebou 
U t r e c h t , 23 Febr.: het verlengen van het wen enz. voor den lokaalspoorweg Apeldoorn— 

tweede spoor, het verplaatsen van de jierrons Hattein. volgens Bestek 110. 14; ingekomen 16 
en bet maken van daarmede in-verband-staande bilj, als: 
werken op de halte Windesheim; ingekomen B. v. d. Worp, 
8 bilj, al 
F. Aberson, 
D. Bruins. 
D. W. Bloem, 
G. J. Averdijk, 
A. Torwindt, 
L. v. N'ispcn, 
A. v. Straten, 
Th. Verhoeven, 
Rainin; 

te Steenwijk, 
» Zwolle, 
» Weurt, 
• Wije, 
B Westpannerden, 
» Zwolle, 
o idem 
» Deventer, 

II. Timmer, 
ƒ 3180 1 Chr. Wegerif. 
» 2863 , T. Ililarius Wzn, 
. 2099 I J. v. d. Braak. 
• 2693 I G. ten lloerdt, 
• 2690 F. Aberson, 
» 2*>8» II. Mulder Jzn , 
> 2533 1 II. Mouw Min,, 
1 2300! F. W. Geurden, 
» 2982 F. L. Tiethoir, 

A. Radstaak, 
II. ton Heerdt, 
K. Otten, 
E v. d. Woerd Jzn 
J. Westering, 
Raming 

R o t t e r d a m . 23 Febr.: de levering van: lo. 
180 rotortmondstiikkoii en meerhouten, ten be
hoeve van de gemeentelijke gasfabriek aan den 
Oostzeedijk; ingekomen 20 bilj, als: 
W. .1. Stokvis, Arnhem. ] 8480 
A. Detomliay, Mareinelle, > 7400 
A. .1. Jacobs Haarlem, > 7260 
Kolln. Masehinenbau Act. Gesellsehaft, 

Hayenthal. » 7100 
R. en .1. Dempster, Manchester, » 6444 
A. Asset berg & Zn, Bergen-op-Zoom, » 6023 
Van den llonert en Punt, Amsterdam, 11 5817 
Van den Berg & Co, idem » 5547 
J. Levèque & Co, Herstal, B 5470 
Soe. anonyme Liègoise pour Ia eonstr. 

des machines. Luik, 11 5200 
Soe. anonyme des ateliers de constr. 

etc. Gilly. 11 5180 
Ned. Stoombootmaatschappij, Rotter

dam, » 4500 
Th. Roijakkers ,t Zn, Helmond, » 4480 
Leon Il'iard, Haine St.-Pierre, » 4203 
P. Fontaine, La Hestre, > 4147 
Soc. anonyme des forges et ateliers 

etc., Bouflioulx, 
Soc. anonyme des ateliers dc constr. 

dc Maliues, Malines, n 4027 bilj.. als: 
A. Trifet. La Louvière, » 4000 : E. Wanders, 
II. Biiissin, Fayt bv Manage, » 3702.60 II. Schreuder, 
E. Heiiiïrnt, Court St. Etienne, > 3686 E. Wietscina, 

2o. 19 haidsteenen grafzerken; ingekomen 8 | J. Bolder, 
bilj, als: 
Jtiies Bongacrd, te Escaussine, ƒ 1300 
Pierre Janssen, » Luik, » 1252.70 
Van Noorden en 

Schwerzel, » Rotterdam, » 1182 
P. A. Boer, » idem 11 1149 
C. v. Dorp, » idem » 1125.50 
H. J. Bosman, > idem 11 1080 
A. Ruvmgaard, B Amsterdam, * 1058 
W. v.'Dael en A 

v. Put. 

te Deventer, 
11 Moppel, 
B Apeldoorn, 
i> Leeuwarden, 
» Apeldoorn, 
11 Klarenbeek, 
» Steenwijk, 
»i Terwolde, 
1' Apeldoorn, 
» idem 
ii idem 
» idem 
11 Vaassen, 
II Moppel, 
it Deventer, 
B Ejie, 

ƒ 40,333 

Huisman 
I J. v. d. Berg 
! P. Luitjes, 
[ G. de Ruiter 

Mappemeer 

vaart tot het Kruiswater; t. het Kruiswater; 
minste inschr. dezelfde, voor ƒ 1789. Raminir 
/' 2504. B 

Perc. 3, de Harlinger—Leeuwarder trekvaart. 
a. van 250 M' ten oosten dc ophaalbrug te 
Drnnrijn tot ^S M' ten oosten dc Bolswarder-
brug: 4. tegenover bet dorp Dehuim; c. weder
zijds do Hitzumazijl; ,/. do Noorderstadsgracht 
te Leeuwarden; minste inschr. E. M. Sixma, te 
Wartena. voor ƒ 8734. Raming f 11,210. 

Perc, 4, het vaarwater van Sneek over IJlst 
naar Wniidsend, u. in het Wijdilrnai: b. in de 
Wijde Wijmerts, van het lleogorvar noord
waarts; r. in de Wijde Wijmerts, bezuiden het 
poeltje Grenlshaven; d. in de Nauwe Wijmerts 
van het Heegcrvar zuidwaarts; minste inschr. 
W. Krikkeen G. Heij, te Otidehaske, voor/1495 
Raming ƒ 1802.50. 

Perc. 5, het kanaal van Gorredijk naar Oude-
schouw, ci. van Veenebiiurt zuidwaarts: b. van 

i 120 M' ten noorden Veenebuurt, noordwaarts; 
r. van Spaltebrug, zuidwaarts; minste inschr. 
IJ. IJ. Dtkkerboom. te Oudehaske, voor / 339. 
Raming t 377.50. 

Perc. 6, de Bolswarder—Wnrkumer trekvaart, 
van 200 M' ten noorden de Workumertolheks-

» 38.660 1 brug. zuidwaarts; minste inschr. R. F. de Vries, 
B 37.980 j te Koudum, voor / 598. Raming ƒ 780. 
B 37,435 Perc. 7, het vaarwater de Oudeweg en de 
B 36,500 geul door de Lanweerderwielen, van 60 M' ten 
>i 35.845 I westen dc sluis in de Zijlroede tot de geul naar 
B 35.734 1 de Scbai-sterrien; minste inschr. A. G. Huijskes, 

m t e H o d ( , | ï n o r f 4 8 , 4 uanjinjj ƒ 6 ; j 0 8 

Perc. 8, het kanaal de Zuider Ee van Kost-
verloran tot de Eznmazijl; minste inschr. J. A. 
Deelstra, te Rinsumageest, voor / 473. Rainini; 
/' 4S8. 

' s -Ras rh . 26 Febr.: het bouwen van nieuwe 
woningen in de Hooge Nicuwstraat, onder be
boer van den bouwkundige A. van Licmpt; 
ingek 5 bilj, als: 

F. Pennings, ƒ 2336 
A. Bex & Zonen, . 2077 
G de Ruiter, » 1985 
Jac. v. Tour, > 1860 
C. Jansen, » 1763 
gegund. 
Raming ƒ 2093 

Zul ren, 26 Febr.: het onderhouden en her
stellen van rijksgebouwen der invoerrechten en 
aceijnsen te Lobit, Millingen en Babbcrik, van 
1 April '86—31 Kaart '89; ingek. 4 bilj, als: 

te Lobit, f 4496 
B idem B 4469 
B idem B 4250 
» idem » 3798 
voor rekening van het 

waterschap Mastenbroek: lo. betvei-grootenvan 
de woning van den chef-machinist, te Genemui-

2o Febr.: het houwen eener 1 den; ingek. '.) bilj., als: 

35.500 
35,394 

» 34,985 
» 34,947 
» 34,779 
» 34,768 
» 34.400 
»i 34.197 
II 33.948 
a 39.850 

A m s t e r d a m , 25 Febr.: het verbouwen van 
het door brand beschadigde perceel no. 70. onder 
beheer van den architect A. Jacot; minste 
inschr. waren Gebr. van Berkum, voor I 7990. 

! • a a l w e d d e , 25 Febr.: het afbreken van het 
bestaande en het bouwen van een nieuw voor-

I gebouw met schuur enz, voor rekening van E. 
ter Borgh; ingek. 8 bilj, als: 
J. Bos, te Blijhain, 

' J. en A. 1'ranges, 11 Stadskanaal, 
A. Hulsebos, » Nieuwe-Pekela, 
K. Ilensema, B Oude-Pekela, 
H. Bröring en J. 

» Onstwedde, 
» Musselkanaal, 
» idem 

Wedde. 

f 4284 
B 3332 
B 3310 
» 3293 

3264 
3200 
2990 
2885 

1 April 
B. J. Wichers, 
H. Verborg, 
J. H. v. Hezewijk. 
J. C. S. Schoemaker, 

Z w o l l e . 26 Febr. 

B 4082.40 . heerenbehuizing met schuurtje, onder beheer O. Visscher, 
van den architect A. Schreuder; ingekomen 14 i F. H. Noorman. 

Rotterdam, » 1039 
So. 550 M' duinzand; ingekomen 4 bilj, als: 

per M 3 

J. Velgersdijk, te Kralingen, ƒ 0.93 
P. v. Holst, B Rotterdam, » 0.89 
W. Lobe. B Kraliiigon, B 0.88 
J. F. Breijs, B Rotterdam, B 0.79» 

Hel levee ta lu to , 24 Febr.: het uit elkander 
nemen van de kokervormige ijzeren loskraan op 
's Rijks werf', aldaar, het vernieuwen der fun
deering en het wederopstcllen der kraan; ingek. 
9 bilj.; 
hoogste inschr. J. v. d. Vlugt. Dordrecht,/4540 
minste B W. v. Leeuwen, llellevoctsluis. » 3195 

E i n d h o v e n , 24 Febr.: de levering van 75.000 
straatkeien petit granit, en 400 M.nardsteenen 
trottoirband, voor de gemeente; ingekomen 11 
bilj, als: 

keien banden 
per 1000. per M. 

M. v. Roggen, Sprimont 
(België), ƒ 44.45 / 2.47 

J. Petit. Breda, 1.885 
A. Taurel, Luik, 2.23 
Wed. Barette, Eindhoven. 41.35 1.89 

II. Jansen, 
II. Vos, 
A. J. Bcnninga, 
J. E. Wolrich, 
G. Haikens, 
W. D Rotschilder, 
J. Pot, 
Joh. D u i n ke, 
E. Sehreudor, 
J. J. Beneker, 

C. Hulleiiian. 
ƒ10,160 J. W. v. d. Haar, 
11 9,360 W. Riezebos. 
B 9.275 G. J. Ernst. 
» 9,050 H. v. Dijk Din., 
B 9 048 i C. J. v. Dijk. 
B 8,993 ; A. Bekend'nin, 

te Seppemeer, 
B Zuidbrock. 
fl Groningen, 
B Veendum, 
B Groningen, 
B Sappemeer, 
B Bedum, 
B Hoogezand, 
11 Oostwold, 
s Stedum, 
B idem 
B Nooi-dbroek 
B Sappemeer, 
B idem 

Gegund aan E. Schrander. 
H o o r n . 26 Febr.: het bouwen van een winkel- C. Iliilleinnii 

en woonhuis voor W. Hegeman; ingekomen 10 F. II. Noorman, 
bilj - 1 

tl' Kunipen, ƒ 1250 
> Zwolle, » 1094 
> Genemuiden, » 10(17 
» idem » 1048.48 
11 idem » 973 
J) Zwolle, » 948 
• Kampen, » 898 
• (ienemuiden, 0 888 

idem » 888 
8.964 Gegund aan A. Bekendam, met het lot tciren 
8.861 , C. J. v. Dijk; 
8,830 I 2o. de jerboa wing van den steenen duiker 
8.800 110. 8. in den Oostcrstaalweg te Genemuiden; 
8,588 ingek. 9 bilj., als: 
8,398 II. v. Dijk, 
8,072 C. Visscher, 
7.997 I G. J. Ernst, 

W. Riosebos, 

, als: 
J. Rustenburg, ƒ3981 
H. v. Doorn, » 3895 
A. Moolenaar, , 3850 
J. Markus, , 3795 
K. Bakker, » 3780 
.1. C. Visser, , 8698 
P. Visser, , 8888 
P. Blaauw, „ 3500 
P. Kaper, , 3486 
C. Woestenburg, » 3245 
gegund. 

L e e u w a r d e n , 26 Febr.: het uitdiepen van 
eenige kanalen en vaarwaters, in onderhoud bij 
de provincie, in 8 perceelen: 

Perc. 1, de Bolswarder-Harlinger zeilvaart van 
800 M 1 ten noordwesten de Hansumatille tot den 
oliemolen bij Almenum; minste inschr. H. H. 
Smith, te Almenum, voor f 16,890. Raminit 
ƒ 22.960. J h 

Perc. 2, de Sneeker—Bolswarder zeilvaart, a. 
van 600 M' ten noordwesten de Nijlander op-

A. Bekendam, 
.1. Ileutink, 
C. J. v. Dijk, 
gegund. 

3o. dc vernieuwing 

te Kampen, ƒ652 
B idem , 420 
B Zwolle, » 244 
B Genemuiden, B 179 
" idem > 174 
B Zwolle, a 170 
» Genemuiden, B 163 
B idem » 157 
» idem » 118 

van het noodmagazijn bij 
de zeesluis tc Genemuiden: ingek. 8 bilj,.' als: 

II. van Dijk. te Kampen ƒ 285 
C. Visscher, > id » 265 
F. II. Noorman » Zwolle, B 235 
G. .1. Ernst. > id » 178 
A. Bekendam, » Genemuiden, > 169 
J. W. v. d. Haar, • id » 160.96 
C. J. van Dijk, 1 id B 160 
W. Riezebos » id > 158 

gegund. 
A r n h e m , 22 Febr.: de levering van 20,500 

stuks grèskcien van de Ourthe is opgedragen 
aan den laagsten inschrijver van de op 9 Febr. 
gehouden aanbesteding (zie BÜe Opmerker" van 
13 dezer) F. Hudson, té Mook, en wel 
de heele keien voor ƒ 66.72 per 1000 stuks, 
de anderhalve 1 » > 99.50 1 » t 

BIJ V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 6 M A A R T 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N 
M a a n d a g , tl M a a r t . 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: dc levering van steenkolen ten behoeve 
van den dienst van het Zcderikkanaal aan den Stoom watermolen aan 
den Arkclschen dam, ged. '86. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10c 
distriet, den ingenieur in bet noordelijk arrondissement van het 10c 
district, beiden tc 's-llage, en den opzichter La Fontijn, te Gorichem. 
Aanw. gehouden. 

H o o g l a n d , te 11 uren, door liet bestuur van hot waterschap de 
Zeldertsehe Wetering, onder Hoogland en Baarn, bij C. Schimmel: het 
maken van eene brug in plaats van de Zeldertsehe sluis bij het stoom
gemaal. 

's-Hage. te 12 uren, door het ministerie van kolomen: de leve
ring van ijzerwerk voor sluitlioomen cn barrières, cn gegalvaniseerd 
IJzerdraad, in 2 perceelen. 

A r n h r n i , te 12 uren, door het It.-K. parochiaal kerkbestuur van den 
II. Walburgis, in de sociëteit St.-Jan: het afbreken der bestaande 
kóstorswoning en stallen c. a, bet bouwen eener eatechisinuskainer met 
vergaderzaal cn kosterswoning, met by levering der daartoe benoodigde 
materialen enz, volgens het ontwerp van den architect P..I. H.Cuijpers, 
tc Amsterdam. Aanw. gehouden. 

l e r t e k e , tc 2 uren, door het kerkbestuur der llerv. gemeente: 
lo. het doen van metsel-, stukadoor- en pleisterwerken, benevens het 

afbreken van de oude kerkbanken; 
2o. het leveren en maken van kerkbanken voor 517 zitplaatsen; 
3o. het maken van een nieuw kerkraam van witte steen en het 

restaureeron van een kerkraam; 
4o. het maken van een nieuwe pastorie. 
I l o lw le rde (Gr., te 3 uren. bij den logementhouder E.de Boer: het 

bouwen van een renteniersbehnizing met schuurtje voor J. Dallinga, 
aldaar, met bijlevering van alle daartoe benoodigde materialen enz. 
Aanw. 8 Maart, te 2 uren. 

l i e , e n t e r , te 6 uren. door W. Broese Dijkhof, in het koffiehuis van 
,1. Bruinsteen: het maken van een burger woonhuis aan den Zwolsehen 
straatweg. Aanw. gehouden. 

I l l n s d a g , I» Maar t . 
L e e u w a r d e n , te 10 uren, door den eerstannwezend-ingenieur dei-

genie, tc Zwolle, in het koffiehui! van II. Schaap, aldaar: bet maken 
van een gebouw voor lijders aan liesmettelijke ziekten bij het hospitaal, 
te Leeuwarden. Inl. bij genoemden ingenieur en den opzichter van 
fortificatiën, te Leeuwarden. Bilj. inzenden 8 Maart, roer 3 uren, bij 
genoemden opzichter. Raming ƒ 7300. 

M a v c n i s s r , te 10 men. door het bestuur der waterkoeling van het 
ealamiteuse waterschap Stavenisse, in het gemeentehuis: bet verdedigen 
van den onderzeeschen oever door steenbestorting, aan de waterkeeriiig 
van bovengenoemd waterschap. Aanw. gehouden. 

D e v e n t e r , te 10 uren, door burg. cn weth.: de levering van 150 
privaattonncn en 3 vuilnisbakken van gegalvaniseerd plaatijzer. 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: de levering van 19 partijen 
ieiK'iihouten brugstrooken voor i ijvocringen, te zamen 2939 stuks. 

/ i j l r t i j k (Gr.), te 4 uren, bij O. Ousting: het bouwen van eene kerk, 
aldaar. Aanw. 9 Maart, te 3 uren, 

Z u i l e n door den directeur der gasfabriek: de levering van 3.800,000 
KG. Westfaalsche gaskolen, in 2 perceelen. Bilj. inzenden voir9 Maart 

Woensdag , 10 M a a r t . 
N e u z e n , te 11 uren. door den oerstaanwezend-ingeiiieur der genie, 

in het hotel Rotterdam, aldaar: het doen van voorzieningen aan de 
boorden van het kanaal van Gent naar Neuzen. Bilj. inzenden 9 Maart, 
vóór 3 uren, op hot bureau der genie, te Neuzen. Inl. bij den opzichter 
van fortilieatiën, aldaar. 

' s - l l age . te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
laveren van voorwerpen van gegoten en gesmeed ijzer, steil, kn|ier en 
metaal benevens het bezorgen van smeden en werklieden tot het doen 
van horstellingen aan dc Rijks-stixim- en andere vaartuigen, in gebruik 
bij het baggerwerk, ten behoeve van dc werken van de Mcrwede cn 
Killen in de provinciën Zuid-Holland cn Noord-Brabant, aanvangende 1 
April '86 en eindigende ultimo Maart '87. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diescn, te 's-Hage, den ingenieur De Bruijn, te Dordrecht, den 
rijkswerktiiigkundige Beijerinck. te Rotterdam en den opzichter Wee-
nmk, te Werkendam. Aanw. gehouden. 

W o m m r l s , to 11 uren, door burg. en weth. van llennaarderadeel: 
de leveling van 825 stère grint. Inl. bij den opzichter der gemeente
werken D. T. Wijma, te Wommels. 

W i n t e r s w i j k , tc 12 uren, in het lokaal van A. Poppink: bet bou
wen van zes burgerwoningen onder één dak, aan do Stationstraat, 
aldaar. • 

L e i d e n , te 12 uren. door dijkgraaf cn hoogheemraden van Rijnland, 
in het gcmcenlandshiiis: het onderhoud god. '86. van de sluizen, brug
gen en wachtei-swoiungcn langs don Rijn, van het gebouw voor weer
kundige waarnemingen aan de Oude-Wetering en van de telegraaflijn 
tusschen Oude-Wetering en Roelofarendsveen. Inl. bij den ingenieur, 
tc Leiden, 

.-vrede, te 3 uren, dixir bet kerkbestuur der Hcrv. gemeente, inliet 
logement van G. tl. ten Hixipen: het afbreken der oude en het bouwen 
eener nieuwe pastorie met bijgebouwtje. Aanw. 10 Maart, tc 10 uren. 

D e v e n t e r , het lichten van ecu gezonken baggermachine met bok, 
in de stadsgracht, aldaar. Bilj. inzenden vóór 10 Maart, bij den boek
handelaar A. F. Stroober. 

(,<ii i ( In-in . in het koffiehuis Camlirinus: het maken van een huis 
met schuur, voor II. van der Giessen Wz. Aanw. gehouden. 

W i n t e r s w i j k , door den directeur dor (ielilersch-Overijselsche Looaal-
spoorwegiiiaatschappij: het maken van wachteiswoningen bij de halten 
Linteloo. Silvolde en Rietinolen. bij den Slakvveg tusschen Dciiticheiu en 
Terborg on bij den Poortoverweg nabij Enschedé. 

R i l l a n d - B a l h . door burg. en weth.: de levering van 250 M3onder
houdsgrint. Bilj. inzenden voor 10 Maart. 

D o n d e r d a g , I I M a a r t . 
(•oiida , te 11 uren, door den eeistaanwezend-ingoiiii'iu-der genie, in 

hot gebouw Arti-Legi. aldaar: het uitbreiden en wijzigen van de loca-
litoit dor kazerne c. a , voor de instructie-compagnie, te Schoonhoven. 
Bilj. inzenden 10 Maart vóór 3 uren, bij den fortilicatieopziehter. te 
Goiida. lui bij «noemden ingenieur, te s-Hage en bij de opzichters 
van fortilieatiën, te Gouda en Schoonhoven. Aanw. gohouden. Raming 
ƒ 15,000. 

M i j d r e c h t , te 7 uren, door het bestuur der gemeente Mijdrechten 
het waterschap dc Derde-Bedijking, in de herberg van M. Winkel: de 
levering van 890 M 3 grint. 

V r i j d a g . IX M a a r t . 
M i d d e l b u r g , tc 10 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: 
lo het bouwen van bazaltmuren bij het binnensluishoofd in den 

oostelijken arm van het kanaal van Neuzen, te Neuzen. Raming / 3010; 
2o. 'het maken van werken tot verdediging van de boorden van het 

kanaal van Neuzen. Raming ƒ 31.880. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 1 le district, te Middelburg, en den 

ingenieur, te Neuzen. Aanw. gehouden. 
B a a r n , te II uren. door burg en weth.: het leggen van p.m. 1825 

M* bestrating. Inl. bij don gemeenteopzichter. 
's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: 
In. het verlagen van eenige riolen, te Sclioveningen. Aanw. 10 Vaart, 

to II uren; 
2n. het verlagen en 

Houtgracht te 's-Hage. 
gedeeltelijk vernieuwen van de brug over de 
Aanw. 10 Maart, te 9 uren. 

Z a t e r d a g , 13 M a a r t , 
« i i i i i k , te 1 uur. door burg. en weth.: hot aanleggen van nieuwe 

en bet verbeteren van bestaande bestratingen, niet bijlevering van de 
daartoe benoodigde materialen, als trottoirbanden, Waal- en Friesche 
straatklinkers, voor een oppervlakte van 4000 M J . Inl. bij den gemeente-
architoet. 

L e e u w a r d e n , tc 1 uur, door burg. en weth.: het leggen van een 
gemetselden vloer in het lieiu-s- en waaggebouw. 

H a a n d a g , 15 Maar t . 
' s -Bosrh , te 10 uren. door burg. en weth.: het loggen van gestoten-

ijzeren builen, hulpstukken en zinkers, en het stellen van afsluiters en 
fii-.uulkianon, ten behoeve der go ntelijke lioogdriikviaterleiding. Inl. 
bij don geincentcarehitect J. M. Nabbe. Aanw. 8 Maart, te 10 uren. 

D i i k l n i i / i i i . te 121,1, uren. door dijkgraaf cn heemraden van Drech-
terland. in het Drechterlaiidschc buis, aldaar: het leveren van 2745 
kub. M. grint. 232.000 Waalstraatklinkers en 531 kub. M. zand, met 
het vervoeren dezer materialen naar de Drecliterlanilsehe wegen. Inl. 
hij den opzichter A. Stoutjesdijk, te Hoorn. 

W o i r e r t s d i j k , te 2 uren, door het bestuur'van hot waterschap 
Oud-Wolfaartsdijk, in do herberg van C. van Strien, aldaar: dc levering 
van 869 M 3 onderhoudsgrint, vrachtvrij te leveren aan het Wolferts-
dijkschevcor, vóór 1 Juni. 

I r n s u m , 'savonds 6 uren, door kerkvoogden der llerv. gemeente, 
aldaar: bet afbreken van het vooreind cn hot maken van eene stelp-
huizillg van de bestaande schuur, op zathe no. 2. lui. bij den architect 
Jac. R. Nijdain. aldaar. Aanw. 10 Maart. 

D i n s d a g , I A M a a r t . 
Z w o l l e , tc 12 uren. door den eei-stuatiwezetnl-higeiiiour der genie, 

in het Odéon, aldaar: het maken van 2 regenbakken lui de stallen cn 
van een gemetseld waterreservoir bij den put op den Wolilhorg in de 
legerplaats bij Oldehroek. Bilj. inzenden 15 Maart, vóór 3 uren. Inl. 
bij genoemden ingenieur. Aanvv. 12 Maart, te 11 uren. Raming ƒ 8400. 

A l k m a a r , te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 
Hoiiilsbossclio-on-Diiiiieii-tot-Petten. in het hotel de Toetast, aldaar: 

lo. het eenjarig onderhond van do llondsbosseho zeewering en eenige 
binnenwerken; 

2o. het driejarig onderhoud der gemecuelandsgcliniiwen. bruggen, 
sluizen enz. 

Wouterswoude (Fr.), door S. II. Halbcrsma: het houwen eener stelp-
liuizing, te Westergeost. Aanw. 13 Maart, te 11 uren. 

Woensdag , 17 M a a r t . 
I l o n o w i j k , te 11 uren, door burg. en weth. van Tul en 't-Waal: 
lo. het bouwen van een school met ondervvijzorswoniiig en speelplaats, 

te Tul en 't-Waal; 
2o. het bouwen van een brandspiiithuisie, aldaar. 
Inl. bij den architect F. G. Wcntink, te Schalkwijk. Aanw. 12 Maart, 

tusselien 10 cn 11 uren. 
s-Hage . te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het maken 

en stellen van den ijzeren bovenbouw voor de draaibrug in den ouigeleg-
den grooten weg van l'trocht naar Vreeswijk, onder de gemeente 
Jutphaas, provincie L'trocht, hehoorende tot de werken voor den aanleg 
van een kanaal tor verbinding van Amsterdam inet de Merwede. Inl. 
bij den hoofdingenieur Wellan en den ingenieur Kemper, te Utrecht. 
Aanw. 10 Maart, te 1 uur. Raming /' 21.850. 

s-llage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., bet 
maken van renimingwerken nabij de kleine draaibrug van de qpoor-
wegbiug, te Dordrecht. Inl. bij den oeistaanwczend-ingeuieur der 
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Staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 9 en 10 Maart, te 11 uren. 
Raming ƒ 12,000. 

H l n d e l o o p e n , te 12 uren, door het dijksbestuur van Wijmbritsera-
doels-t'ontributie-Zeodijkeii, in de Stadsherberg: 

lo . het maken van 818 M. steenglooüng, ter vervanging van paalwerk, 
met het vorhnogen en verzwaren van den daarnevens Uggenden dijk, 
benevens de levering der daartoe benoodigde materialen, als 1875 last 
zuilenba/alt eu 1300 M : ; brik; 

2o. het maken van 55 M. kistboofd, het bezetten van het Lomster-
hoofd, 1C00 AI. kistopvulling en 475 M. baggerwerk; 

Do. do levering van Drentsche steen, brik en grint, in verschillende 
pereeelen. 

Rilj. inzenden 10 Maart aan bet dijksbestuur, te Sneek. Aanw. 13 
Maart, te 12 uren. 

MvA k l i k . te 12 uien, door dijkgraaf en heemraden der Vier-
Noorder-Koggen, in het Koggenlniis. aldaar: het uitvoeren van grond
en steenglooiingswerk arti den Nessedijk, ton zuiden van het in '85 
gemaakte werk Inl. bij den hwd'dopzic liter A. Kater ,lz., te Lanihcrt-
schaag. Aanw. II Mant . te II uren. 

M o e r k a p e l l e . dooi- burg. eu weth.: hetanioveeien van het bestaande 
schoollokaal, het bouwen van eene nieuwe school en eenige verande
ringen aan de onderwijzerswoning. lui . bij den civiel ingenieur II. Paul 
Jz., te Zevenhuizen. Aanw. 10 Maart, te 12 uren. 

H a l s w a r d , door burg. en weth.: het verbouwen van de groote 
kolenloods en bergplaats, en do uitvoering van eenige diverse werken 
aan de gasfabriek, aldaar. 

Hee renveen . door K. VV. Wierda: eene belangrijke vertiininering 
aan bet boerenhuis te Marsuin, bewoond door M. J . Tolsina, met bij
levering van de materialen enz. Aanw. l.'ï Maart. 

l l o n d e r d a g , Aft Maa r t . 
H e l f t . te Vj., uren, door de commissie van beheer der gemeentelijke 

gasfabriek: de levering der benoodigde gaskolen van 1 April '8fi tot . ' i l 
Maart '87, 

/ . t i l l e n , te 2 uren, door burg. en weth.: de levering van 80,000 
Ben-Ahinkeien 12 \ 14, 250,000 straatklinkers en 1300 M. Kogelscbe 
rioolbuizen. 

A p e l d o o r n , te 2 uren. door de Kon. Nederl. Locaalspoorwegmaat-
scluippij: Bestek no. 0, het maken van de aardebaan. de kunst- en 
andere werken voor den locaal spoorweg Dieren—Apeldoorn. Inl. bij 
den hoofd ingenieur-directeur K. II. van Brederode en den sectieingenieur 
C. A. Besier, te Apeldoorn. Aanw. 12 Maart, te 10 uren. Raming 
f 122,000. 

V r i j d a g , 11» Maar t . 
L e e u w a r d e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het herstellen van desehadevaring 
aan den ronden kop van den havenmuur tusschen de Willeuis- en 
Nieuwe-Willemshaveu. te (ladingen. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Groningen, den ingenieur, te Leeuwarden, en don buitengewoon opzichter 
Visser, te Ruilingen. Aanw. 15 Maart. Raming ƒ 006. 

' s - l lage , te 1 uur, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het |iost- en telegraafgeheim- te Klburg, 
van 1 April '80—.'tl Maart '89. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 
le district, te 's-Hage. Aanw. 11 Maart, te 1 uur. Raming j' 725. 

' s - l lage . te I uur. door het ministerie van waterst. enz.: het onder
houden eu herstellen van het postgeliouw te liarlingen, van 1 April 
'86—31 Maart '80. lui. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 
's-Hage. Aanw 10 Maart ' te 12 óren. Raming 1015. 

' s - l l ag r . te I uur. door het ministerie van waterst. enz.: het onder
houden en herstellen van bet postgohouw te 'l'iel, van 1 April '86—31 
Maart '80. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te's-llage. 
Aanw. 12 Maart, te I uur. Raming f 800. 

' s -Hage , te 1 uur. door het ministerie van waterst. enz.: het onder
houden eu hei-stellen van het post- en telegraafgebouw, te Velp, van 
1 April '80—31 Maart '80. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le 
distriet. te 's-Hage. Aanw. 19 Maart, te 12 uren. Raming ƒ 715. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur, door het prov. best. van Friesland: het uit
voeren van eenige vernieuwingen en heistellingen aan de werken langs 
het Roode Klif', met het onderbond daarvan van J Mei '86—30 April 
'80. Inl. bij den ingenieur van den prov. waterstaat, te Leeuwarden, 
en den opzichter G. Si. Salverda. te Koudum. Aanw. 16 Maart. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur, door het prov. best.: het verbeteren en 
kann Usee ren van de rivier de Tjonger, le gedeelte, in 2 perceelen en in 
massa. Inl. bij den hoofdingenieur van den prov. waterstaat. Aanw. 
16 Maart, te 11 uren. Raining le perc. ƒ 35 550, 2e perc. ƒ 204,850. 

Z a t e r d a g , 20 Maar t . 
K l u n d e r l , te 2 uren. door den tijdelijken rentmeester der domeinen: 

het leveren van dekriet, lang 1.80 a 2 Al., in bossen, zwaar bij den 
band 64 cM. in omtrek. Rilj. inzenden 10 Maart, vóór 5 uren', lu i . bij 
den bouwkundige J . Mol, te Zevenborgen. 

M a a n d a g , 22 M a a r t . 
' s - l l a g r , te 1 l ' / i uren, door bet prov. best.: het bouwen eener 

nieuwe schutsluis aan den Leidschcndatn. lui bij den hoofd ingenieur 

van den prov. waterstaat. Aanw. 11 en 13 Maart, te lO1/-. uren. Raming 
f 100,000. 

A m s t e r d a m , te 2 uren, door de Hollandsche |,lzeren-spoorwegmaat
schappij in kamer no. 46 van bet centraal administratiegebouw, aan 
het Droogbak, aldaar: 

lo. Bestek no. 370, het onderhouden en herstellen van den spoorweg 
Helder—Amsterdam en Zaandam—Kokhuizen, in 5 perceelen. Raming 
/' 24,723; 

2o. Bestek no. 380, idem van den spoorweg Amsterdam—Rotterdam 
en Haarlem—Uitgeest, in 6 perceelen. Raming ƒ 51,000; 

3o. Bestek no. 381, idem van den spoorweg St.-Anthoniedijk—Win
terswijk en Hilversum—Utrecht, in 5 perceelen. Raming f 2U.674.285; 

4o. Bestek no. 382. idem van het baanvak Amsterdam, in 2 perceelen. 
Raming /' 20,286. 

I l l n s d a g , 2 » Maar t . 
' s-Hage, te 12 uren, door het ministerie van financiën: het onder

bonden en herstellen van het gebouw te Leeuwarden, waarin de kan
toren van ile hypotheken en hot kadaster zijn gevestigd, van 1 April 
'86—31 Maart '80. Inl. bij den rijksbouwmeester in het Ie district, te 
's-Hage, en bij den hoofdopzichter der landsgebouwen D. Fokkens, te 
Zwolle. Aanw. 13 Maart te 12 uren. 

t i r a v e , te 2 oren, door het algemeen burgerlijk armbestuur bet 
SL-Cathariiia-gastlriis en weeZenfonds. in het hotel de Gouden Leeuw, 
aldaar: het slechten van een gedeelte der voormalige vesting, gelegen 
tusschen de Brugstraat, Pegelbrug en buitengracht, en het maken van 
kunstwerken, als vier steenen bruggen, twee sluizen en een riool. Inl. 
bij den architect C. A. van Lith, aldaar. Aanw. 22 en 23 Maart, tus
schen 0 en 12 uren. 

Woensdag , 24 M a a r t . 
' s - l lage , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: bet 

maken van de aardebaan, de kunst-, de overgangs- en eenige verdere 
weiken voor bet gedeelte van den oostelijken oever van de Boonervliet 
tot de oostelijke kade van de haven te Maassluis, van den spoorweg 
van Rotterdam naar Hoek-van-Holland. Inl. bij den eerstaanwezend-
ingenieur der Staatsspoorwegen. Aanw. 15 eu 17 .Maart, te 11 uren. 
Raming ƒ 131 500. 

Donderdag . 2>> Maar t . 
H a a r l e m , te 11 uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: bet hei-stellen en verbeteren van 
's Rijks zee- en havenwerken op het eiland l 'rk. beboerende tot de 
zeewerken in Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Hoogenboom, te Hoorn. Aanw. 18 Maart Raming 
J 5000. 

H a a r l e m , te 2 uren. door burg. en weth.: het maken en daar
stellen van een ijzeren draaibrug met gemetselde landhoofden, pijler en 
vleugelniuren over het Spaarne, ter vervanging van de bestaande Melk-
brug aldaar, lui. aan bet bureau der gemeentewerken van 19 Maart 
af, tusschen 0 en 10 ure 
f 54,700. 

V r i j d a g , 211 Maar t . 
G r o n i n g e n . te 12 uren. door den prov inspecteur der directe be

lastingen: het onderbonden en herstellen van de gebouwen der invoer
rechten en accijnsen. te Delfzijl, van 1 April '86—31 Alaart'89. Inl. bij 
den rijksbouwmeester in bet le district, te 's-lla^e. eu den hoofdop
zichter der Landsgebouwen D. Fokkens, te Zwolle. Aanw. 19 Maart, 
te 12'/i uren. 

D i n s d a g , 'IH Maar t , 
' s - l l age , te 11 uren, door bet ministerie van financiën: het onder

houden en herstellen van bet gebouw te Zieriksee, waarin gevestigd 
zijn de kantoren van de hypotheken en het kadaster, van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Maart, '89. Inl. bij den 
rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-llage, en den hoofdopzichter 
der landsgebouwen J. .1. G. Rinkes, te Breda. Aanw. 19 Maart, te 
12 uren. 

Waensdag , 31 Maar t , 
' s - l lage te 12 uren, door het ministerie van waterstaat, enz.: het 

onderhoud der rivier* en bestoiiingswerken, behoorende tot den onder
bouw der overbrugging van het llollandscb Diep, van 1 Alei '86—I .Mei 
'87- met het aanbrengen van de noodige voorzieningen. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage. den ingenieur De Bruijn enden 
opzichter Chevalier, beiden te Dordrecht. Aanw. 23 Alaart. Raming 
ƒ 4860. 

' s - H o s r h . te 12 uren. door het prov. best: het maken van de 
aardebaan. het bouwen van kunstwerken en het niet keien bestraten 
van den weg van Kersel, langs het gehucht Witreit, naar de Belgische 
grenzen en aldaar aansluitende aan den keiweg naar Postel, ter lonffte 
van 8072.50 M. Inl. bij den hoofdingenieur van den prov. waterstaat, 
te 's-Bosch, en bij den opzichter ïl. S. F. Koenen, te Kindlieven. Aanw. 
27 Alaart, te 11 uren. beginnende te Kersel. Raming ƒ 67.035. 

Ironderriag . I A p r i l . 
k n pe i l e (Zeel.), door burg. en weth.: het leveren van 225 M : 1 onder-

houdsgrint en 25 AP grintzand. Rilj. inzenden vóór 1 April . 

Aanw. 19 Maart, te 10 uren. Raming 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 
I M r k s l a n d , 26 Febr.: de levering van 1350 A l 3 grove onderhoudsgrint. 

1 Haven 
Inschrijvers en Woonplaats. Dirkslaud. 

1 irer AP 

Haven 
Stellendam, 

per M 3 

Haven 
Goedereede. 

per tl' 

Haven 
Ouddorp. 

per SP 

T. TL Thomassen, Nijmegen, 
B. de Haan, Werkendam, 
H. v. d. Bout, Nijmegen, 
,!. F. Lips, idem 
Gebr. Peters, idem 
gegund. 

ƒ 1-45 
J 1.38 

1.37 
1.34 
1.27'/, 

/ 1.45 
1.38 
1.37 
1.34 
1.27'/, 

ƒ 1.(10 
1.70 
1.00 
1.55 
162 

/' 1.60 
1.38 
1.37 
1.40 
1.27'/j 

i ^ r o n i i i i r e n . 26 Febr.: het bouwen eener 
sigarenfabriek op een terrein aan den Zuider-
binnensinge], onder beheer van den architect G. 
Nijhuis; ingek. 20 bilj., als: 

l i . Seholtens, ƒ 5352 

F. Reders, 
G. Meulink, 
J . de Vries. 
D. S. Diddens, 
R. Ilovingli, 

ƒ 5143 
.i 5126 
» 5074 
» 5049 
» 4'J9II 

A. v. Dijk, 
H. Janssen. 
G. I'. v. Kip , 
,1. Haupt. 
II. J. I,. Walker, 
J . Ibelings, 
J . II. Muller, 
E. Petera, 
l>. Dalmolen, 
I. . Oldenburger, 
K. W. Wietxema, 
I-;. Herkonbosch, 
T. Y. Jelsma, 
II. Meijer, 

ƒ 41)05 
» 4047 
» 4807 
» 4893 
II 4889 
» 4849 
» 4797 
» 4797 
» 478» 
» 4785 
» 4771 
» 4670 
» 4664 
» 4388 

gegund. 
Raming ƒ 4925 

VI lKs l i i gen , 2t Febr.: liet onderbond der 
gemeentegebouwen enz. ged.'86, in 7 perceelen; 
minste insciir. waren: 

Massa perc. 1, 2 en 3, onderhoud der gebou
wen, kaaimuren, beschoeiingen, bruggen en 
schoolgebouwen, I). Hul, te Vlissingen, voor 
ƒ 4247. 

Perc 4, baggeren van 3000 M 1 slijk, dezelfde, 
voor ƒ 0.35 per M 3 . 

Perc. 5, onderhoud der kachels, E. J . J . 
Borden, te Vlissingen, voor / 308.45. 

Pare. 6, straatwerk, J . Tavenier, te Vlissingen, 
voor ƒ 0.13 per. M 3 . 

Perc. 7, levering van 400 M ' plaatzand, D. 
Mijl, te Vlissingen, voor ƒ 0.98. 

G c l d e r n m l s e n . 27 Febr.: het verhouwen 
van de gemeentelijke school; ingek. 9 bilj.. als: 
VV. v. Lith Hz., te Geldermalsen, ƒ 4396 
W, Schroot, » Deil, » 4295 
('. H. Verkuil, » Geldermalsen, » 4188 
I. J. Metz, » Zalt-Bommel, » :;987 
F. v. Scharrenberg, » Heteren. » 3963 
C. v. stuijveuberg, . Geldermalsen, » 3960 
A. Michael, » Aalburg, » 3900 
II. Roolofs, » Opijnen, » 3S46 
B. .1. v. Kldik, » Och ten, » 3505 

F r a n e k e r , 27 Febr.: liet verhoogen en ver
zwaren van den zeedijk in de gemeente Harra-
deel, over eene lengte van -216 M. , met bijko
mende werken; ingek. 12 bilj., als: 
Corn, de Jong, te Hardinksveld, ƒ 79,770 
H. H . Smith, » Almenum, » 71,900 
Jb. Kruiziuga. » Groningen, . 71.860 
E . S. de Boer, » Lemmer, » 69,168 
It. S. Westra, » Acliluin, » 68,880 
L . Brouwer, . Gouda, >' 68,743 
F. A. de Vries, > Minis, » 67,6371 

II. L . CusveUer, » Staveren, » 66,184 
C. v. Boven, » Amsterdam, » 64.999 
R. H. de Boer, » Staveren, » 64,724 
G. Anema, » Midlum, » 63,747 
Tj. Kloosterman, 

llciiiclum, en 
II. Brouwer, . Stiens, » 63.198 

gegund. 
K l a v e r e n . 27 Febr., voor rekening van het 

waterschap Hemelumer-Oldephaert en aanhoo-
rige zeedijken: lo. 135 M. steenglooiing ver-
br It'll; minste inschr. P. .1 de Boer, te Sta
veren, voor /' 93.50 

So. 300 M. dijksverliooging; minste inschr. A. 
.1. Negerman, te Bakhuizen, voor ƒ 298. 

3o. 200 M. grondafgraving van de contri
butie Fenne; minste inschr. W. Zwaan, te Staveren, 
voor ƒ 119. 

4o. verbetering van het 2e hoofd benoorden 
Staveren; minste inschr. P. J. de Boer, te Sta
veren, voor f 192. 

5o. vernieuwing van 250 M. bermkist be
noorden Workmn, 50 M. kistboofd aan den 
Nieuwlander dijk enz.; minste inschr. M. van 
Mokeren, te Hmdetoopen, voor /' 1178. 

6o. levering van 640 stuks palen, lang 4.10 
M . ; minste inschr. Hubert Jans i t Co., te l i a r 
lingen voor ƒ 1344. 

7o. levering van 300 M. grenen gordingen, 
zwaar 10 x 25 cM.; minste inschr. Tjebbe Vis
ser, te Work urn, voor ƒ 192. 

8o. levering van 51) last zuilenhazalt van 50— 
60 c M . ; minste inschr. Gebr. Beters, te Nijme
gen, voor ƒ 377.50. 

9o. reconstructie van 150 M. lengte steen-
glooiing bewesten Staveren; minste inschr. J. 
R. Boom, ti! Staveren, voor ƒ2157. 

10. levering van 600 last zuilenhazalt vati 
40—50 cM. lengte; minste inschr.erven II. Trip, 
te Rotterdam, 4421.87. 

I lo. levering van 60 M 3 grint; minste inschr, 
Jacob Groene woud, te Staveren, voor ƒ 104.70. 

Alles gegund. 
Sneek . 27 Febr.: voor rekening der gemeente: 
lo. 65 000 le soort straatwaalklinkers; ingek. 

B bi l j , als: 
per 1000 

A. Baron v. Asbeck, Arnhem, ƒ 14 00 
•I. \ V . Omrand, Doesburg, » 13.90 
D. Beek v. Voorthuize lirma Dwars, 

Zwolle, » 13.48 
B. A. Bnttiuga, Leeuwarden, » 13.40 
B. J. Feenstra, Sneek, » 13.10 
Van Dijze en .lellema, Leeuwarden, » 12.47 
gegund. 

So. 15,000 le soort Friesclie klitikermop; ingek. 
8 bilj., als: 

per 1000 
J- v. Hulst. Harllngen, ƒ 12.65 
Stienttra en Cool, idem » 12.00 
I. Kuiper v. Schouwenburg, idem » 11.90 
Van Ibjze en Jellema, Leeuwarden, • 11.73 
raber & Zn., liarlingen, «11.40 
n. .1. Feenstra. Sneek, . 11.35 
gi J . de Ruiter, liarlingen, » 11.35 
"• Cannegieter Salverda. Franeker, » 10.49 
Kcgund. 

I 8o. 45.00C le soort Friesclie hakklinkers; ingek 
; 8 bilj., als: 

lier 1000 
.1. v. Hulst, liarlingen, ƒ 8.8» 
.1. Kuiper v. Schouwenburg, idem » 8.75 
Van Dijze en Jellema, Leeuwarden, i> 8.64 
Stienstra en Cool, liarlingen, , 8.50 
Faber & Zn., idem » 8.40 
I>. .1. Feenstra, Sneek, » 8.20 
R. .1. de Ruiter, liarlingen, » 7.68 
H. Cannegieter Salverda, Franeker, * 7.49 
gegund 

4o. 350 M 3 zand voor bestrating; ingekomen 
5 liilj., als: 

per M 3 

E. v. d. Kooij, te Sneek, ƒ 0.55 
I*. Hendriksma, » idem » 0.53 
K. Nijdam. i idem » 0.47 
C. v. d. Wal, » Ylst. • 0.45 
J . Hiemstra, .. Hasselt, » 0.39 
gegund. 

j U t r ech t , 27 Febr.: het aanleggen van wegen, 
met bestratingen, trottoirs en rioleeringen op 
een terrein, gedeelte uitmakende van de buiten
plaats de Oorsprong, nabij de Maliebaan te 
Utrecht, onder beheer van den architect Alb. 
Nijland; ingek. 1» bilj., als: 
P. Boks, Amersfoort, ƒ 21.200 
G. 11. v. d. Heijden, Arnhem, » 10,600 
C. Bos. Haarlemmermeer, » 19,200 
A. .1. Gronert, Utrecht, » 18,685 
A. C. Vink, idem » 18,286 
K. J. Versteeg. Oosterbeek, » 17,717 
F. Vlasman, Utrecht, » 17,493 
A. Schouten, Allen. » 17,415 
C. M. Rozenburg, Naaldwijk, I 16.930 
W. v. d. Kooij, Amersfoort, » 16,600 
F. W. v. Vloten, Utrecht, » 16,289 
.1. Krachten. idem » 16.231 
D. W. Bloem, Weurt (bij Nijmegen), » 15,1145 
W . A. G. Jansen, Utrecht, » 15.9C0 
F . Scheepbouwer, idem it 15.728 
A. M. v. Liefland, idem » 15 555 
G. II. A. Eibers, Arnhem, » 15.399 
II. M. de Kon; Utrecht, » 15,000 
Joh. Fruijtier, idem » 13,700 
gegund. 

R o t t e r d a m , 27 Febr.: het bouwen van twee 
woonhuizen aan den Coolsingel en het Slagveld, 
voor rekening van bet armenfonds der familie 
Antheunis; ingek. 26 bilj., als: 

A. .1. Stal. / 37,300 
Mathlener, Loclerus en Luijke, » 36.286 
Kruller eu De Geus, » 35.910 
Muller en Drnogleever Fortuijn, » 33,499 
J. Schoen meijer en A. Kos 

Koolhaalde'r, . 32,996 
S. Mirande Jr., > 32,990 
Wed. G Camesi & Co., » 32,927 
A. Plena, » 32,285 
J. F. Engel ,* Zn., » 32,100 
Jan Geluk, t 31.970 
II. A. Lieuwens, » 31,900 
A. de Haan, » 31,714 
He Waal en Kraaijvanger, « 31,582 
B. Ilonijkaas & Zn., » 31,486 
A. Mac Lean en J . Soetermeer, » 31.000 
II. Seolen, . 30,650 
A. G. Sondermeijer, n 30,500 
II. Breur, :> 30.223 
W. A. Vrolijk & Zn., » 29,920 
P. Bleijenburg, » 29,600 
A. I.ooijmans, » 29,549 
L. F. S'traetemans Jr., » 29,000 
J. M. Bakkus, » 28.850 
F. L Kantors, » 28,778 
H. J . Heiman & Zn., > 28,594 
II. W. v. d. Groen, » 28,276 

A n j u m . 27 Febr.: het opruimen van liet 
paalwerk, het opnemen der bestaande steen-
glooiing, liet weilcruiaken van eene steenglooiing 
met bijbehoorende werken, liet maken van be
stratingen enz., langs den dijk van den Anjiimer-
eil-Lioesseiierpolder, onder Anjuin; ingek. 11 
bilj., als: 
R. .1. Dijkstra, te Kollum, ƒ 15,716 
1'. de Jong, » Ameland, » 15,320 
K. Keuniiig, » Tornaard, » 14,449 
.1. R. Hoorn, » Staveren. » 12.767 
.1. A. Blom. » Anjum. • 11.989 
II. II. Smith, i. Almenum, II 11,1)89 
C. P. Bakker, » Staveren, . 11,63» 
C. Bakker, » Kollum, » 10.U8» 
R. II. de Hoer, » Staveren, » 10,500 
H. L. CusveUer, » idem » 9,979 
A. S. Scliaafsma, » Lochem, » 9,770 

Assen . 27 Febr.: het bouwen van een burger-
woonhuis voor D. Schrage, te Kloosterveen, 
gemeente Assen, onder beheer van den architect 
J. van Houten; ingekomen 8 bilj., als: 

II. de Vries, ƒ 3637 
C. v. Zoelen, » 8444 

G. B, riroekema, /' 3424 
11. Winters, '» 3339 
A. .1. Diehlman, » 3330 
II. Jalviugli en II. Smallenbrock, » 3276 
D. B. Wiering, » 3266 
G. v. d. Grampel, » 2880 

Wegens eene vergissing van den laagsten 
inschrijver is liet werk aan dezen gegund voor 
J 3100. 

Assen . 27 Febr.: het bouwen van een huis 
met twee woningen voor W. Somer, onder be
heer van den architect G. Stel ; ingekomen 9 
biij.. als: 

R. Hunse, ƒ 1667 
C. V. Zoelen, ,i 1666 
Diehlman, » 1649 
II. de Vries, » 1587 
I). II. Wiering, » 1544 
Harco Winters, » 152» 
Smallenbroek en Jalvingh, » 14»6 
A. Hakkert, » 1485 
D. Neisingh, » 1340 
gegund. 

Hengelo*. 27 Febr.: het bouwen van drie 
lokalen met bijlevering van meubelen enz. aan 
de gemeentelijke school C, onder beheer van den 
architect .1. Moll, te Hengelno; ingekomen 13 
bilj., als: 
H.' .1. Frantzen, te llengeloo, ƒ 9,194 
.1. Rooilenrijs, ,, Enschedé, » 9400 
A. Sieverink, » Groenloo, » 8880 
C. Frowijn, » Ootmarsiim, » 6700 
J. Hesselmgen, » Meppol, » 8648 
C, J. Kalt, » tlreterp, » 8484 
F. Moiselt, » Borne, • 8213 
G. A. Biljard, » Lochem, » 8180 
A. .1. Wilmink, » Her.geloo, » 7990 
A. II. M. Wcsseling, » idem » 7875 
L. P. Groothuis, > idem » 7680 
.1. II. Boonk, II idem • 7654 
W. v. Leeuwen, . idem » 7070 

MadNni i i f t se laanaal . 1 Maart: het bouwen 
eener lioerenbehuizing op plaats no. 3, in liet 
Valther Zuiderveen; ingek. 6 bilj.,als: 
P, Lnitjens. te Stadsnmsselkanaal, ƒ 1 4 9 5 
.1. II. lies, ii Ter A pel, » 1478 
W. Timmermans, »Stads-ter-Apelkanaal,» 1336 
J . Halm, II idem » 1313 
W. Bakker, » Valtliermond. » 1270 
P. v. d. Berg, » Stadsmusselkanaal, » 1175 
gegund. 

G o u d e r a k . 1 Maart: het verbouwen en ver-
grooten van de gemeenteschool: ingek. 19 hilj.; 
hoogste inschr. W. Pruijt. Lekkerkerk. ƒ U260 
laagste » B. Mullart, Gouda, » 7577 
Raming » 9135 

V a l k e n s w a a r d , 1 Maart: liet maken van 
een keiweg met bijkomende werken van den 
provincialen weg af tot aan het inrijhek van 
net stationseir.placement; minste inschr. was J . 
A. Heeks, voor ƒ 1474. 

W t n s f l i o l e n . 1 Maart: de vertimmering van 
een café in een galanteriewinkel staande in de 
Blijliauisterstraat hoek Carolieweg; ingekomen 
6 bilj.: minste inschr. v.as II. Musse, te W i n 
schoten, voor f 1660. 

A m s t e r d a m . 1 Maart, voor rekening dei' 
gemeente: lo. bet maken van een gebouw 
ter vervanging van het gesloopte logement de 
Munt; ingek. 13 bilj., als: 

Wiene en Voskuijl, f 38.275 
W . L. Leibbrandt, » 36,444 
I'. Verhrngge, . 34.879 
G. Verwcij, ,i 34.703 
G. Boon, II 34039 
A. Paans, » 34,000 
W . Groeve. Buiksloot, » 34,000 
P. C. Reijniersc, » 33 400 
tl. C. Dorlas, » 32,978 
.1. Koster, > 32,938 
B. v. Buien, » 32,C0C 
.1. P. Rieke en Becker, » 31.900 
E H. Helle, » 31 000 

go. het uitvoeren van aardewerken enz., voor 
de Algemeene Slachtplaats en Veemarkt, in de 
Stadsrietlatulen; ingek. 16 bilj., als: 

W. Ambachtsheer, ƒ 7700 
G. v. Abts, ,, 7135 
C. Bos, ,, 69115 
A. v. Wensveen, » 6870 
A. Zonneveld, » 6820 
C. Zahiu Hz., » 6800 
C J . Ilartog, , 6255 
W. Goedkoop Dz., » 6247 
E. v. Brlllrmielen. • 614» 
L . Vlasman, » 6143 
A. Kl.aassen, » 6 r i i 
J . Faas. „ 6000 
C. v. Boven, » 5842 
G. D. v. Doorn, ,, 5740 
R. Schniilers, » 5063 
G. Verwcij, , 549a 



D K O P M K R K E R. B U I VOM.GS k I. 

Iloct I r l i r n i , 2 Maart: liet bouwon van vier huilen voor do Doetiehemsche bouwmaatschappij ; 

Inschrijvers en Woonplaats. 

Carmiggelt Gzn.. Brummon, 
H . M. Borendson, Laag-Koppel, 6992 
T. Sirdiolink. Doetichem, 6648 
H . J . Masselink, idem 6600 
K. .1. Woolscliot, Zolhcin, 7642 
G. .1. Averdijk, Wijho, 
H . I. Kaufman. Laag-Koppel, WOO 
G . Hot. Wijnbergen gem. Berg. 6696 
L . Beimink. Zelbem, 6S73 
G. J. R. Heijtink en G. W . Willemsen 

Angelo, 6998 
H . J . te Ziepe, Winterswijk, 6860 

Gegund tie. 1 en 2 aan II. J. Kaufman; 3 en 4 a: 

huis 
no. 1. 

buis 
no. 2. 

6940 
6548 
6700 
7642 

5960 
6674 
6173 

6998 
6800 

.in II. J. Masselink 

massa 
1 en 2. 

huizen 
no. 3 en 4. 

15.242 

II .K-IO 

13,360 

13,916 

12.598 
10.900 

W . M I 

12,495 

12.978 
11.945 

massa 
1—4. 

28,206 
26.480 
23.829 
23,827 

24.200 

25,200 

M i j d r r r h i . 2 Maart, dc levering van: lo. 
ongeveer 400 M 3 grint, franco ter plaatse; 
gegund aan J . van Vliet, te Wilnis. tegen J 2.26 
per M : l . 

2o. drie ijzeren vletbakken; gegund aan Gebr, 
Van der Velden, te Ouderkerk a/d. Amstel, voor 
f 1965. 

3o. drie bouten vletbakken; niet gegund. 
Zeven hergen , 2 Maart: de levering van 440 

U t grint voor de gemeente; minste insclir. was 
A. II. Swets Ar., te llardinksveld, voor ƒ 1.36 
per M 1 . 

l i i i e i i ' h e m . 2 Maart, voor J . E . J . Ankersmit, 
onder beheer van den architect A. J . I.. Ovink: 
10. de verbouwing van een woning; ingekomen 
4 bilj.. als: 

G. Aalderink, / 2890 
T i l . Bliimer. » 2496 
II. .1. Masselink, » 2400 
A. Sikkens, » 2081 
gegund. 

2o. het inrichten van eene looierij voor 8 
arbeiderswoningen; ingekomen 7 bilj., als: 

L. Bennink, ƒ 3097 
lleitink en Willemsen, » 3040 
G. Aalderink, » 2490 
G. Both, » 2324 
11. .1. Masselink, • 2800 
Wassiiik. » 2288.76 
A. Sikkens, » 2129 
gegund. 

' • -Huge . 2 Maart: het maken vaneen woon
gebouw voor den dienst der verlichting te 
Westkapelle; minste inschr. was 1'. M. de Rooij. 
te Ilinteloord. voor f 6690. 

l ü i i i i c k r n 2 Maart: het bouwen van eene 
kapel met hijlioorende werken voor het bisschop
pelijk seminarie Ypelaar, onder beheer van den 
architect J . .1. van l.angelaar, te Prinsenhage; 
ingekomen 16 liilj., als: , 
P. Itogaarts, te Stiinddaarbuiten, ƒ 24,600 
G Siemens, » Giiineken, a 24.600 
A. de Swart, » idem » 23,80': 
W Beckers, » Oiideiiboseb, » 22,236 
J. A. Mol. » Breda, » 22.200 
11. v. d Ruide, » Rotterdam, • 21,953 
Th. Kessels, » Breda. » 21.770 
B. Verlegh, » Giimeken, » 20,913 
A. v. Meer, » Zevenbergen, » 20,165 
J Lessen, » Bavel, » 20.131 
J v. Grooncndael. » 'silage, » 19,753 
C. v. Dongen, a Breda. » 19,645 
F. Bastiaansen, » Ginneken, • 19,52+ 
P. Rijppaert. » rivenhollt, » 16.950 
G. Veldkamp, » Breda, » 16,800 
gegund. 

M u r k . 2 Maart: de levering van steenkolen 
ten behoeve der gemeente-gasfabriek; gegund 
werden: 

6000 l i l . . Micklevkolen aan B. Hagendoorn ,t 
Zn., te Amsterdam, voor 28 2,10 cent per HL ; 

4000 l ' L . Dean's Primrosekolen aan Harmons 
& Zonen, te Harlingen, voor 58;1/, cent per DL.; 

10,000 HL. Australische Buybeadkolen aan 
Mees en Voens, te Rotterdam, voor / 55 per 
100(1 K G . ; 

30.000 KG. Lesmahavon C'aimelkolen aan W . 
Hoven en Zn., te Rotterdam, voor ƒ 22.80 per 
1000 K G . 

F r a n e k e r . 2 Maart, voor rekening van liet 
waterschap Vijf-Deelen-Zeedijken-Biiinendijks; 
minste inschr. waren: lo. 200 nieuwe grenen 
palen, lang 02 d M , en 100 dito, lang 53 dM , 
Bnibert Jans & Co., te Harlingen, voor ƒ 1116. 

2o. 13 eiken gordingen, gemiddeld lang 6.6 
M . np de smalste plaatsen breed 22 cM. en 
zwaar 8 c l l . , Tjebbe Visser, te Workum. voor 
/ 5.90 lier stuk. ' 

3o. 36 last balsteen van 4 a 6 dM. en 415 
last natsteen van 3 a 5 dM., Harm Louissen, 
voor ƒ 9.26 per last. 

4o. draineerbuizen, A . Draisma de Vries, te 
Aclilum. voor f 310. 

6o. 20,000 turven, G. Koopman, te Leeuwar
den, voor I' 3 por 1000. 

6n. 250 stères grint, J. F . Lijis, te Nijmegen, 
voor ƒ 2.61 per stère. 

7o. 6000 bos berkentakken, II. dc Groen, te 
Donkerbroek, voor / 19.85 per 1000 hos. en 

8o. 40.000 bos eiken takken, F. B. Strak, te 
Onileiiiiidiiin, voor ƒ 16.80 per 1000 bos. 

Alles gegund. 
' • -Bea rh . 2 Maart: het houwen van een 

woonhuis, onder helleer van den architect W . 
Streng; ingek. 7 bilj., als: 
A. Schellekens, te 's-Bosch, 
A. B. Deckers, a 
A. Beks & Zonen, » 
A. Sanders. a 
Th. A. v. Ravenstein, » 
L. Hnrkens, a 
F. v. Hout, » 

II , 2 Maart: 
huis te LutjeiKist, voor de 
tenpost en Lutjepost onder beheer van den 
architect A. Velding; ingekomen 12 bilj., als: 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 5400 
» 5340 
» 5241 
» 5231 
n 5125 
» 4995 
» 4950 

het bouwen van eer 
Herv. gemeente Bui-

te Siirhuisterveen, 
i Rohel, 
i Augustiiiusga, 
i Drogeham, 
> Buitenpost 

Knotstertille, 
Kolluin. 
idem 

Twijzel, 
K'dl'iim, 
idem 

Hardegarijp, 

1779 
1730 
1724 
1724 
1690 
1685 
lOÏO 
1595 
1593 
1466 
1480 
1455 

W . J. Kuipers, te Siirliuisterveen, ƒ 
S. Zijlstra, 
M. Vornstra. 
A. v. d. Meer, 
.1. Bulthuis, 
D. S. v. d. Meer, 
Jacob Pijnakker, 
J . Oosterhoü', 
J . II. Bos, 
Jacob G. Boersina 
Douwe Walda, 
J . S. v. d. Steeg, 
gegund. 
Raming » 1750 

H a r l i n g e n , 3 Maart, voor rekening van het 
waterschap der Vijf-Deeleii-Zeedijken-Huiten-
dijks: lo. 228 grenen palen lang 71 dM. en 400 
dito lang 62 dM. ; gegund aan Fontein en 
Tjallingii." te Harlingen. voor ƒ 2677.44 

2o. 25 zware eiken gordingen, gemiddeld lang 
56 dM ; gegund aan A. en S. Wijina, te Apel
doorn, voor / 177. 

3o. 300 stère riviergrint: gegund aan Gebr. 
Peters, te Nijmegen, voor ƒ 2.25 per stère. 

' s - l l age . 3 Maart: liet maken van de aarde-
baan. de kunstwerken, do overgangs- en eenige 
andere werken voor het gedeelte van piket 58 
tot den oostelijken oever van de Boonervliet. 
voorden spoorweg Rotterdam—Hoek-van-Holland; 
ingek. 1 biljet, van II. van Itliiju. te Naaiden, 
voor ƒ 720.882. Raming / ' 672,000. 

I i even ie r . 4 Maart: het maken van eene 
zweminrichting bij het voormalig Hoornwerk, te 
Deventer, onder liet beheer der genie te Zutfen; 
ingekomen 6 bilj., als: 
II. B. Lepping, te Deventer, 
G. Beltman, 
II. Vtsacber, 
.1. Witteveen, 
A. Feberwee 
K. v. d. Woerd Jzn., 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 6940 
» 6400 
a 6357 
» 6260 
» 6230 
» 6199 

H a a r n . 4 Maart: het bouwen van een pension 
met badinrichting, onder beheer van de archi
tecten Sandei-s en Berlage, te Amsterdam: ingek. 
9 bilj., als: 

te Hilversum, ƒ 64,000 
i> idem » 59.430 
» Amsterdam, a 53,690 
a Haam, » 53,500 
• Amsterdam, a 62.220 
» Hilversum, » 52,000 
» Utrecht, » 61,938 
ii Hilversum, » 45,790 
a idem » 40,982 

Barents, 
Keen, 
De Haan, 
Van Doornik, 
Koster, 
Spaans, 
Van Vloten, 
Mouw, 
Bijlaart. 

Niet gegund 
H a a r l e m , 

houten wal langs de Gasthuisvest, tusschen de 
Groote en Kleine Boutbruggen, lienevens hel 
maken van een dito wal langs den Raamsingel 
tusschen de Groote lloiithriig en Raambrug, 
met het maken van bestratingen aldaar, in 2 
perceelen: 

Perc. 1, ingekomen 11 bilj., als: 
C. Bos, te Haarlem, ƒ 3600 
Verhagen en Van 't Wout, » idern a 3595 
J. B. Lusschuit, » idem a 3445 
C. fi l lers & Zn., » idem a 3299 
H. v. Es, » idem a 3277 
S. B. Peijra, » idem » 3210 
M. Mulder, a idem » 309» 
G. P. .1. Beccari, » idem < 2990 
C. Roineijn, » idem » 2974 
I'. Kwantes, n idem a 2941 
B. Zuithof, • idem a 2798 
gegund. 
Raming » 2300 

i'erc. 2. ingekomen 11 bilj. als: 
A. Prins Thz., te Haarlem, ƒ 9525 
A. Zonneveld, I idem i> 8175 
J. B. Lasschuit, a idem . » 7997 
H. v. Es, » idem » 7900 
C. Fillers & Zn.. » idem » 789» 
Verhagen en Van 't Wout, t idem » 7777 
C. Bos, • idem a 7765 
Wed. A. Reijndei-s Jz., i idem » 7735 
G. P. J. Beccari, » idem » 7680 
S. II. Peijra, » idem » 7654 
C. Roineijn, a idem » 6794 
gegund 
Raming ƒ 8817.45 

Z i e r i k s c e . 4 Maart: het herbedelvcn der 
waterleiding langs den Ringdijk tusschen de 
vaart naar Noordwelle bij de meestoofSchouwen 
en den Ellemeetscheweg en tusschen den weg 
van Kapelle en Brijdorpe, in drie perceelen: 

Perc. 1. ingek. 7 bilj.. als: 
B. Dorr nu. te Eikei zee. /' 317 
I. v. d. Panne, » idem I 274 
M. (losse, • Serooskerken, » 270 
J. de Boer Lz. , » Eikerzee. » 260 
.1. Bosloeper. • Scharrendijke, » 234 
F. v. d. Bout Cz., » idem » 229 
J Scherpenisse, » Renesse, » 158.40 
gegund. 

Perc. 2, ingekomen 7 bilj., als: 
I. v. d. Panne, te Elkerz.ee, f 194 
B. Dorreuiaii. • idem I 189 
II. Oosse, " Sei-ooskerken, a 179.50 
,1. de Boer Lz., a Eikerzee. • 172 
.1. Sclierpenisse. » Renesse, a 147.25 
F. v. d. Bout Cz., • Scharreiidijke, a 135 
.1. Bosloopcr. » idem •> 114.50 
gegund 

Perc. 3. ingekomen 7 bilj.. als: 
1. v. d. Panne, te Eikerzee, ƒ 154 
.1. de Hoer Lz„ » i lem » 140 
B. Ilorreinaii, • idem » 133 
S. Dekker, » Brouwershaven. " 125 
('. Kloet. • Diiivendijke. » 119 
J. Itosloopcr. i> Scharrendijke, a 109 
F. v. d. Hout Cz., a idem a 108 
gegund. 

H e n k u m . 4 Maart: de verbouwing van een 
huis vont- N . .1. F. Knmperdijk, onder beheer van 
den architect i i . Hulstijn: ingek. 4 bilj., als: 
W. Bloem, te Renkuin, J 8500 
F', v. SrhetTonhurg, » idem » 7072 
F. v. Scheirenhurg, a Beteren, » 6843 
G. l.angelaar, » Oosterbeek, a 5225 

Nog niet gegund. 
A d u a r d . 4 Maart: het houwen van een 

woonhuis voor P. T. Wieringa. aldaar, onder 
beheer van den architect M. Viots. te Znidhorn; 
ingek. 10 bilj,, als: 
L . Olthoff, te Horkwerd, ƒ 4697 
J. II. Bos, » Twijzel. . 4K20 
I. Iliiiziiiga, » Den Ham, a 45s6 
A. Sickman, » Hoogkerk. a 4578 
.1. Zeldeuriist, a Warfum, > 4560 
G. Iluizinga. • Znidhorn, » 4548 
B. Kooi, a idem a 4447 
1'. Westerbaan, a Oldehove, » 4375 
II. Moorman, a Bedum, a 4332 
J. Sipkens, a Niehove, a 4290 
gegund. 

N i j m e g e n , 5 Maart : het vergrooten der 
openbare school, te Hees; ingek. 8 bi l j , als: 
H. P. v. Heek, te Hatert, ƒ 3303 
W . v. d. Wngt, a Nijmegen, a 3267 

III. W. v. d. Waarden, a idem a 3264 
a idem a 8198 
a Gasselt, a 3112 
a Nijmegen. a 2777 
a St.-Aiina b;Nijm., a 2727 
a Nijmegen, a 2574 

4 Maart: het maken van een 

J. Tennissen, 
M. Bulken*, 
.1. B Smit, 
G J. Groot, 
A. W. Janssen, 

Nog niet gegund. 
Raming ƒ 3300 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 13 MAART 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N 
Mu;»IMI.IIX , t\ Muar t . 

'••>••• r l i , te 10 uren, «Itmr burg. cn wetli.: Imt leggen van ge^otrn-
jjziTi'M buizen, hulpstukken en zinkers, cn bet stellen van afsluiters cn 
brandkranen, (en behneve der gemeentelijke iHMigdrukuatorlciding. lui . 
bij den geineenteairbitect .1. M. Nabbe. Aanw. gebonden. 

l l eden iHvaar t , te 12 uren, door ( i . II. Var wijk Jr.. in het hotel 
Steenbergen: hot bouwen van een stooinkoifninolt-n. 

K i i k l i i i i x r i i . te l2'/ 2 uren. door dijkgraaf en heemraden van Drech-
terland, in het l>reclit"erl;uulseh.' buis, aldaar: liet leveren van 27b*» 
kub. M. grint, 2:,2.O(i0 Waalstraatklinkers en 531 kub. M. zand, met 
liet vervoeren dezer uiaterialcn naar de Ibechterlandschi' wegen. Inl. 
bij den Oplichter A. Stoutjesdijk, te llooin. 

l e r o n i n ^ r n , te 123/^ uren. iloor burg. en weth.: het bouwen van 
een kantoor mot oppa-woi.swoning op het terrein der nieuwe iin-stvor-
zaiiK'l|ilaats, onder bijlovering van alle daartoe benoodigde bouwstolVeu, 
urbeidsloonon enz. 

'M-l lagc. te 1 uur. door buig. en weth.: liet gedeeltelijk verlengen 
van de Uiouw- en het aanloggen van de Batjatistraat, aldaar. Aanw. 
gehouden. 

\t t-i t jK . te 2 uren, door liet bestuur van bet waterschap 
Oud-Wollaurtsdijk, in de herborg van ('. van Strien, aldaar: de levering 
van 36Ü M : t onderlioudsgrint, vrachtvrij te leveren aan het Wolferts-
dijksehevoer, vóór 1 Juni. 

H e l m o n d , te 3 uren, door Gebr. van Thiol in de herborg van de 
Wed. Van der Linden: bet bouwen van zes w<M>nhuizen. Aanw. 15 Maart, 
te 10 uren. 

I n i M i m 'savonds 6 uren, door kerkvoogden der Herv. gemeente, 
aldaar: het afbreken van het vooreind en hot maken van eene stelp-
liuizing van do bestaande schuur, op zatbe no. 2. Inl. bij don architect 
Jac. Et N'ijdain. aldaar. Aanw. gehouden. 

A p e l d o o r n 'savonds 7','j uren, door don ingenieur C. M. Gardenier, 
in het Café Van der Hurg: hot vergrooten van een woonhuis. Aanw. 
gehouden. 

B a a r l a n d (Xoel.), door burg. en weth.: de levering van 50 stère 
onderlioudsgrint, vrij op don wal aan de haven. 

IMUSIIJI>• , | » M a a r t . 
Z w o l l e , te 12 uren, door don eerstaanwezend-ingeniour der genie, 

in het Odéoti, aldaar: hot maken van 2 regenbakken bij de stallen en 
van een gemetseld waterreservoir bij den put op don WoMborg in do 
legerplaats bij Oldebroek. Bilj. inzenden 15 Maart, vóór 3 uren. Inl. 
bij genoemden ingenieur. Aanw. gehouden. Uamiug ƒ 8400. 

A l k m a a r , te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 
llondsbossche-en-Ihnneu-tot-Petten, in het hotel de Toelast, aldaar: 

lo . het eenjarig onderhoud van de Hondsbosscho zeewering en eenige 
binnenwerken. 

2o. het driejarig onderhond dor gei nee nel andsgebouwen, bruggen, 
sluizen enz. 

N I J k e r k , te 12 uren, door den dijkstool van don polder Arkenhoein 
op het gemeentehuis: 

l o . het maken van twee dubbele duikers door de boezemkaden bij 
het stoomgemaal, in den {Milder onder Putten; 

2o. eenige hei-stellingen aan de Langeroesluis, aldaar; 
ito, het maken van een duiker door don Arkerweg, in den polder 

onder Nijkerk. 
G r o n i n g e n , 'savonds 8 uren. door J. Bloem en daal. in het logement 

van 13. Vos: het afbreken en wederopbouwon van een winkelhuis in de 
Nieuwe Kijk-in-'t Jatstraat, met de leverantie van al het daartoe be
noodigde. Inl. bij den architect K. Hoekzema. Aanw. gehouden. 

f - ron lngen , 'savonds 8 uren, door den architect G. Nijhuis, bij den 
logementhouder II. Vos K z . : hot bouwen van een huis met bovenwoning 
Op een terrein, aan do verlengde Nieuwe Kbbingestraat, aldaar, lui. 
bij genoomdon architect. Aanw. gehouden. 

Woute r sMoude (Kr.), door S. II. Ilalbersuia: het bouwen eener stelp-
huizing, te Westergeest. Aanw. gehouden. 

Woensdag , 17 M a a r t . 
B u u m i a l s e n . te 10 uren, door het polderbestuur van Buurinalsen, 

ten huize van II. Hoes: het leveren van 180 stère zuivergowasschen 
grint, op den wal aan de Klomp, aldaar, en bij L . Huiigen, te ï r i c h t . 

H o n s w I J k , te 11 uren, door burg. en weth. van Tul en ' t -Waal : 
lo . het bouwen van een school met onderwijzers woning en speelubiuts, 

te Tul en ' t -Waal ; 
2o. het bouwen van een brandspuithuisjo, aldaar. 
Inl. bij don architect F. G . Wentink, te Schalkwijk. Aanw. gehouden. 
K-llajrr , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: hot maken 

en stellen van den ijzeren bovenbouw voor de draaibrug inden omgeleg-
den grooten weg van Utrecht naar Vreeswijk, onder dc gemeente 
Jutphaas, provincie Utrecht, behoorende tot de werken voor den aanleg 
van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. 
bij den hoofdingenieur Wellan en den ingenieur Kemper, te Utrecht. 
Aanw. gehouden. Raming /'21,850. 

' • -Hage , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz,, het 
iiaken van remmingwerken nabij de kleine draaibrug van de spoor
wegbrug, te Dordrecht. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der 
Staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. gehouden. Raming ƒ 12,900. 

M e d e m b l l k , te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het 
krobacht de Vier-Noorderkoggen, in het Koggenhuis, aldaar: het drie-
j'H'ig onderhoud van alle straatwegen van het ambacht. Inl. bij den 
hoofdopzichter A . Kater Jz., te Lambertschaag (llcrbesteding.). 

I l lnde lo i ipon . te 12 uren. door hot dyksbestuur van Wijinbiitsera-
deels-t'oiitribiitie-Zeedijken. in de Stadsherberg: 

lo. hot maken van 2l:t M. stconglooiing. tor vervanging van paalwerk, 
met het verhoogoii en verzwaren van den daarnevens liggemleii dijk, 
benevens de levering der daartoe heiioodigdo materialen als 1S75 last 
zuilenbazaH en 1800 M : t brik: 

2o. hot maken van 55 M. kisthoofd, bot bezetten van hot Lemster-
hoofd, 101)0 M. kistopvulliug en 475 M. baggerwerk: 

3o. do levering van Dronbche steen, brik en grint, in verschillende 
perceelen. 

Hi Ij. inzeilden 16 Maart aan hot dijksbestuur. te Snoek. Aanw. ge
houden. 

Medembllk i t t l 12 uren, door dijkgraaf en heemraden dor Vier-
Noorder-Koggon. in het Koggenhuis. aldaar: het uitvoeren v;iii grond
en steengloiiiiiigswerk arn den Nessedijk, ten zuiden van hot. in '85 
gemaakte werk Inl. bij don hoofdopzichter A. Kater .1/., te Lainhert-
schaag. Aanw. gehouden. 

I .r i l l en , ti? 3 uren. door het bestuur der l.oidsche bnuwvereenighig, 
in bet verkooplokaal van notarissen: hot bouwen van 15 werkmans
woningen, op een terrein aan de Huveizakkian aldaar. Inl. bij don 
architect W. C Mulder. Aanw. 15 Maart, to l l uren. 

H o e r k a p e l l e . door burg. en weth.: hetamoveeien van het bestaande 
schoollokaal, hot bouwen van eene nieuwe school en eenige verande
ringen aan do onderwijzers woning. Inl. bij don civiel ingenieur II. Haul 
Jz., te Zevenhuizen. Aanw. gehouden. 

llolHward, door burg. en weth.: het verbouwen van de groote 
koloiitoods en bergplaats, on de uitvoering van eenige diverse werken 
aan do gasfabriek, aldaar. 

I l ee renveen . door K. W. Wierda: eene belangrijke vertimmering 
aan het boerenhuis te Maisum, bewoond door M. J . Tolsma. ui-jt bij-
levering van do materialen enz. Aanw. gehouden. 

H o n d e r d » * ; , •*» .Haart. 
L e i d e n , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken van eene schooling aan don Nieuwen Rijn bij de 

Kaarsenmakorsstraat; 
2o. het leveren en plaatsen van 15 stoot palen; 
3o. idem van walburries langs de Oude Vest; 
4o. bet leveren van 2 ballastprameu. 
/ i i i i i i M ' i ' . te 1 uur, door hot dagelijksch bestuur van het water

schap Schouwen, aan 's I.andskauier: de horhcdelving van de Ifrouwers-
haveiisclievaart tusschen de voormalige Hooge Heul enden Itapperweg. 
bij Brouwershaven, en van de waterleiding langs do zuidzijde van don 
Tureluren weg. tusschen Lokkersheul en don Ringdijk, ton oosten het 
gehucht Nieuworkork, in •! |crc . Aanw. 15, 16 en 17 Maart, tusschen 
10 en : uren. 

D e i n . te ]•,., uren, door do commissie van behoor der gemeentelijke 
gasfabriek: do fevering der benoodigde gaskolen van 1 April '86 tot 31 
Maart 'K7. 

Xi i t len . te 2 uren. door burg. en weth.: do levering van M),000 
Ben-Abinkeion 12 x 14, 250.000 straatklinkers on 1800 M. Engelsche 
rioolbuizen. 

A p e l d o o r n , te 2 uren, door de Kon. Nederl. LocaalsjKiorwegmaat-
schappij: Hestok no. het maken van de aarde baan, de kunst- en 
andere werken voor den locaalspoorweg I Heron—Apeldoorn. Inl. bij 
don htHifdiugeuiour-directour K. 11. van Hrederode enden sectieingenieur 
C. A. Hosier, te Apeldoorn. Aanw. gehouden. Raming ƒ 122,000. 

H a a r l e m , te 2 uren, door burg en weth.- het leveren en plaatsen 
van meubelen in de in aanbouw zijnde school aan het Molenpad, hoek 
Wijde Geldeloozepad. Inl. aan hot bureau der gemeentewerken. Raming 
/ 2.100. 

Sonimelftdijk . door dijkgraaf en gezworenen van de jiolders het 
Oudeland: do levering van 670 stère onderlioudsgrint. 

V r i j d a g , ff» Maar t . 
L e e u w a r d e n , te 12 uren, door bot ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het herstellen van descbadovaring 
aan don ronden kop van den havenmuur tusschen tie Willeius- en 
Nieuwe-Willeinshaven, te Harlingen. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Groningen, den ingenieur, te Leeuwarden, en den buitengewoon opzichter 
Visser, te Harlingen. Aanw. 15 Maart. Raming ƒ 695. 

' s - l l age , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en horstellen van hot post- en telegrualgohouw te Elburg, 
van 1 April '86—31 Maart '89. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 
le district, to 's-Hage. Aanw. gehouden. Raming ƒ 725. 

' i - l ! a g e , te l uur, door het ministerie van waterst. enz.: het onder
houden en herstellen van het postgebotiw te Hurlingen. van 1 April 
'86—31 Maait 89. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 
's-Hage. Aanw. gehouden. Raming 1015. 

V l l a g r , te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het onder
houden en hei-stellen van het postgebouw te Tiet, van 1 April '86—31 
Maart '89. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te's-llage. 
Aanw. gehouden. Raming / ' 890. 

' s - l l age , te l uur, door het ministerie van waterst. enz.: hetondor-
houden en hei-stellen van het post- en telegraafgobouw, te Velp, van 
1 April '86—31 Maart '89. Inl. bij don rijksbouwmeester in het le 
district, te 's-Hago. Aanw. gehouden. Raming / 715. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur, door het prov. bost. van Friesland: het uit
voeren van eenige vernieuwingen en Verstellingen aan de werken langs 
het Roode Klif, met liet onderlioud daarvan van I Mei '86—30 April 
'89. Inl. bij den ingenieur van den prov. waterstaat, te Leeuwarden, 
en don opzichter G. M. Salverda, te Kouduin. Aanw. 16 Maart. 

L e e u w a r d e n , te l uur. door het prov. best.: het verboteren en 
kanaliseeren van de rivier de Tjonger, le gedeelte, in 2 pei*ceelen en in 
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massa. Inl. bij den hoofdingenieur van den prov. waterstaat. Aanw. 
16 Maart, te 11 uien. Raming le perc. ƒ 35,550. 2e perc. ƒ 204.850. 

Z a t e r d a g , 20 Maar t . 
H h i n d e r t , te 2 uren. door den thdelijken rentmeester der domeinen: 

liet leveren van dek riet, talg 1.80 a 2 M., in bossen, zwaar hij den 
hand 04 cM. in omtrek. Hilj. inzenden 11) Maart, vóór 5 uren. Inl. hij 
den bouwkundige J. Mol, te /eveuhergei;. 

L e e u w a r d e n , door ,!hr. Mr. I). O. Engelen: het verdiepen der 
Kngelenvaart en veeiischeiding, loopeude van uit het Tjongerkanaal te 
Rotstergaast tot de Heerensloot, te Heerenveen. Aanw. 17 Maart, te 
10 uren. 

M a a n d a g , 22 M a a r t . 
A l a k k t i m , te 11 uren, dooi' het dijksbestuur van het waterschap 

der Vijf-Iieelen-Zeedijkon-luiitendijks, in de Prins, aldaar: de gewone 
werken aan dn zeewering van hol waterschap, ged. '8fi, in diverse per
ceelen. Aanw. 20 Maait, te 1 uur. 

V l l a g e , te J l ' / t uren. door het prov. host.: het houwen eener 
nieuwe schutsluis aan den Lcidschcndam. Inl hij den hoofdingenieur 
van den prov. waterstaat. Aanw gehouden. Raming / 100.000, 

l lergen-op / . o « m . te 12 uren. door hurg. enweth.: het onder proliel 
brengen der aardebaan van liergen-op-Zooio naar Moerstraten, het 
daarna bestraten dier baan met Feluikoien en het uitvoeren van diverse 
daarmede in-vorhand-staande werkzaamlieden. Aanw. 17 Maart, te 
10l/j uren. samenkomst ten Raadhuize. Inl. bij den architect R. H. C. 
van Someren, aldaar. Raming ƒ :>2.403. 

W a g e n i n g e n . te 1 uur, door hurg. en weth.: het leveren van 
20.000 trottoirklinkers en 190 M. trottoirband van Luiksehe steen. 

A m s t e r d a m , te 2 uren, door de Hollandsche IJzeren-spoorwegmaat
schappij in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw, aan 
het llrnoghak, aldaar: 

lo. liestek no. .'17'.». het onderhouden en herstellen van den spoorweg 
Helder—Amsterdam en Zaandam— rinkhuizen, in 5 perceelen. Huming 
/ ' 24,72:1; 

2o. liestek no. 380, idem van den spoorweg Amsterdam—Rotterdam 
en Haarlem—Uitgeest, iu fl perceelen. Raming f 51,000; 

3o. Bestek no. 381, idem van den spoorweg SL-Anthoniedijk—Win
terswijk en Hilversum—L'trecht, in 5 perceelen. Raming f 2Ó.674.285 ; 

4o. Bestek no. 382. idem van het baanvak Amsterdam, in 2 perceelen. 
Raming f 20.286. 

l i nneke radee l , door hurg en weth.: de levering van 500 stère 
grint. 

I l l n s d a g , 23 M a a r t . 
V l l a g e . te 12 uren. door het ministerie van financiën: het onder

houden en herstellen van het gebouw te Leeuwarden, waarin de kan
toren van de hypotheken en het kadaster zijn gevestigd, van 1 April 
'86—31 Maart '89. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 
's-llage. en bij den hoofdopzichter der landsgebouwen l>. Fokkens, te 
Zwolle. Aanw gehouden. 

G r a v e , te 2 men. door het algemeen burgerlijk armbestuur het 
St.-Cathariiia-gasth'.iis en weezenfonds, in het hotel de Gouden Leeuw, 
aldaar: het slechten van een gedeelte der voormalige vesting, gelegen 
tusschen de Brugstraat Pegelhnig en buitengracht, en het maken van 
kunstwerken, als vier steenen bruggen, twee sluizen en een riool. l u i . 
bij den architect ('. A. van Lith. aldaar. Aanw. 22 en 23 Maart, tus-
sciien 9 en 12 uren. 

Woemtdag. 21 M a n r t . 
W o e r d e n , te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van het 

groot waterschap van Woerden, in het gemeenelaudshuis: 
lo . het ophoogen van de lage gedeelten iu den noorder IJseldijk o f 

kade tot aan 1.60 M ' hoven A P.; 
2o. het leggen van een aarden dam voor de Heul iu den I.lseldijk 

vóór <le Knkele Wiericke: 
3o. het doen van herstellingen aan de sluis te Goejauverwolle onder 

Ilekendorp; 
4o. het doen van herstellingen aan de sluis te Bodegraven. 
Inl. bij den fahriek-landmeter N'. A Swaiienburg. Aanw. 18 Maart, 

te IL uren. 
b a a r d e n , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur dergenie: 

het herstellen van den dekkingswal ten zuiden van het Ronduit te 
Naarden. Bilj. inzenden 23 Maart vóór 3 uren. Inl. bij genoemden 
ingenieur. Raming / 7500. 

s-Hage, te 12 uren. d ' t o r het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van de aardebaan. de kunst-, de overgungs- en eenige verdere 
werken voor het gedeelte van den oostelijken oever van de Boonervliet 
tot de oostelijke kade van de haven te Maassluis, van den spoorweg 
van Rotterdam naar Roek-van-llollaud. Int. hij den eerstaanvvezend-
ingeiiieur der Staatsspoorwegen. Aanw. 15 en 17 Maart, te 11 uren. 
Raming ƒ 131 500. 

v.w r u m o e r . te 1 uur, door hurg. en weth., hij \\. .1. de .long: 
de levering van grèskeien 5e soort, ter bestrating van 536 M 1 , eu 
graniet-kantkeieti. 268 M 1 . 

R o t t e r d a m , te 1 uur, door burg. en weth.. op het Raadhuis: het 
houwen van eene school met woning aan de Booingaardstraat. Inl. aan 
het Stadstim bierhuis. Aanw. 18 Maart, te 11 uren. 

O i i d e r d e n d a n i , te 3 uren, door het bestuur van het waterschap 
Hunsingo: het uitbaggeren van het kanaal Mensingeweer—hen Hoorn— 
Douwen, over eene lengte van 8260 M. Inl. bij den deskundige van het 
waterschap II. Wind, te Onderdendam. 

I londerdag , '17* M a a r t . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het hei-stellen en verbeteren van 
's liijks zee- en havenwerken op het eiland Urk, beboerende tot de 
toewerken in Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur lloogenboom, te Hoorn. Aanw. 18 Maart. Raming 
ƒ 5990. 

/ . i c r i k s e e . te 1 uur, door het dagelijksch bestuur van het water
schap Schouwen, aan 'sLandskamer, aldaar: het leveren van 4580 
scbeepston stortstoen, in 2 perceelen. 

H a a r l e m , te 2 uren. door burg. en weth.: het maken en daar-
stellen van een ijzeren draaibrug met gemetselde landhoofden, pijler en 
vlcugelmuren over het Spaarne, ter vervanging van de bestaande Melk-
brug aldaar. In), aan het bureau der gemeentewerken van 19 Maart 

I af. tusschen 9 en 10 uren. Aanw. 19 Maart, te 10 uren. Raming 
f 54,700. • 

V r i j d a g , 2<ft Haar t , 
j K r o n i n g e n te 12 uren, door den prov inspecteur «Ier directe be-
j lustingen: het onderhouden en heistellen van de gehouwen der invoer

rechten en aceijusen. te Delfzijl, van 1 April '86—31 Maart'89. Inl. bij 
den rijksbouwmeester in het' le district, te 's-Ha^e. en den hoofdop
zichter der Landsgebouwen D. Fokkens, te Zwolle. Aanw. 1» Maart, 
te 12'/j uren. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het prov. best.: het bouwen eener 
school voor 48 leerlingen in de buurtschap Broekland, gemeente Raalte, 

; niet daarbijbehorend ameublement. Aanw. 24 Maart, te 12 uren. 
Zaterdags 2? M a a r t . 

I Wel i l i i t n . te II uren. door burg. en weth. van Baarderadeel: 
I lo. de levering van hOO stère gewasschen rivieigrint; 

2o. het lossen der schepen en het vletten van de grint naar de 
plaatsen van opslag; 

30. het rijden van de grint langs de wegen. 
D i n s d a g , : io Maar t . 

' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van financiëni liet onder
houden en horstellen van het gebouw te Zieriksee, waarin gevestigd 
zijn de kantoren van de hyjiothoken en het kadaster van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Maart, '89. Inl. hij den 
rijksbouwmeester in het 2e district, te's-Hage, en den hoofdopzichter der 
landsgebouwen J . J. ( i . Rinkes, te Breda. Aanw. 19 Maart, te 12 uren. 

Woensdag , 31 Maar t . 
' s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

verlichten van baggerwerk in het groot scheepsvaar water over het 
Zuiden en langs den linker oever van het Scheur, heneden Maassluis, 
mei bijbehoorende werken, een en ander voor de verbetering van den 
waterweg langs Rotterdam naar Zee. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen. te 's-Hage. den ingenieur Leemans, te Rotterdam, eu den 
ingenieur Stevn Parvë, te Hock-vau-ilolland. Aanw. 24 en 27 Maart, 
te l l ' / i uren.' Raming ƒ 345.000. 

' s - l lage te 12 uren, door het ministerie van waterstaat, enz.: het 
onderhoud der rivier- en bestortingswerken. beboerende tot den onder
bouw der overbrugging van het Hollandse), Diep, van 1 Mei '86—1 Mei 
'87. met het aanbrengen van de noodige voorzieningen. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, den ingenieur De Kruijn enden 
opzichter Chevalier, beiden te Dordrecht. Aanw. 23 Maart. Raming 
ƒ 4860. 

s-lioM h . te 12 uren. door het prov. best.: het maken van de 
aardebaan. het houwen van kunstwerken en het met keien bestraten 
van den weg van Kersel. langs het gehucht Witreit. naar de Belgische 
grenzen en aldaar aansluitende aan den keiweg naar Postel, ter lengte 
van 8072.50 M. Inl. bij den hoofdingenieur van den prov. waterstaat, 
te 's-Bosch. en bij den opzichter II. S. F. Koenen, te Kindhoven. Aanw, 
27 Maart, te 11 uren, beginnende te Kersel. Raming / 67,035. 

Donderdag , I A p r i l . 
K a p e l le (Zeel.), door burg. eu weth : het leveren van 225 M 3 onder-

hondsgrint eu 25 M : ; grint/and. Bilj. inzenden vóór 1 Apri l . 
V r i j d a g , 2 A p r i l . 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door bet ministerie van watei-st. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen en herstellen der 
hoofden VI en XI op den oever vóór Neuzen. Inl. hij den hoofdingenieur 
in het 11e district, te Middelburg, enden ingenieur, te Neuzen. Aanw. 
25 en 27 Maart. Raming ƒ 2000. 

M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van een basaltmuur inde 
binnenhaven hij de groote sluis te Wemeldinge. met bijbehoorende 
werken, hehooreiide tot de werken van het kanaal door Zuidheveland. 
Inl. hij den hoofdingenieur in het I le district te Middelburg, en den 
ingenieur te (ïoes. Aanw. 25 en 27 Maart. Raming ƒ 3600. 

M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verruimen van oen gedeelte der 
Rijkswaterleiding beoosten het kanaal van Neuzen, bewesten de Othen-
sche kreek. Inl. hij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middel
burg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 25 en 27 Maart. Raming 
ƒ 6600. 

' s - l l age , te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
oud* rhouden en herstellen van het Rijkstelegraafgehouw te Arnhem, 
van 1 April '86—31 Maart '89. Inl. hij den rijksbouwmeester in het Ie 
district, te 's-Hage, en hij den hoofdopzichter der Landsgebouwen I), 
Fokkens, te Zwolle. Aanw'. 26 Maart, te 12 uren. Huming ƒ 910. 

Z a t e r d a g , 3 .4p r i l . 
.'.recht, te 12 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van den 

Lekdijk boveiidains. iu het gebouw van kunsten en wetenschappen, 
aldaar: het verhoogen van het dijkvak tusschen de Hijks-liulpschut-
sluis, te Vreeswijk, en het klaphek.* over eene lengte van 2100 M. Inl. 
hij E. t i . Wentink, te Schalkwijk. Aanw. 29 Maart, te 10 uren. 

V r i j d a g , « A p r i l . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitbreiden van de dubbele sluis-
en brugwachterswoning aan de binnen-, keer- en schutsluis van het 
kanaal door Walcheren, te Vlissingen. Inl. bij den hoofdingenieur in 
liet 11e district, te Middelburg, en den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 
1 en 3 April . Raming ƒ 4000. 

Woensdag , 1 4 A p r i l . 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

maken van de aardebaan, de kunstwerken, de werken tot overgang, 
bewaking, afdeeling, enz en eenige verdere werken vuur het gedeelte 

I Drunen—Vlijmen van den spoorweg Zwaluwo—'s-Bosch. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te 's-Bosch. Aanw. 6 
en 7 April, te 11 uren, 

'H -Hage , te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van eene douane-goederenloods met voorplein en een douane-
park, benevens het leggen van sporen op het station Groningen. Inl. 
Lij den eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. 
Aanw. 6 en 7 April , te 11 uren. Raming. / 50.900. 

P r i j sopgaa f gevraagd. 
Tease l , door burg. en weth.: van 50,000 straatklinkers, l e soort, 

Waalvorm, op den wal aan de haven te Oudeschild. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
I l reda , 15 Febr.: hot houwen van twoo 

woonhuizen met bovenkwartier voor A. Mullens, 
onder beheer van den architect .1. A. Ooines; 
gegund aan Jos. Koopmans cn Co., te Breda, 
voor ƒ 7885. 

( i n n i n g e n , 5 Maart: lo. het verhoogen en 
verzwaren van het aardproliel van een pand 
zeedijk achter Vierhuren. ten noordwesten van 
Delfzijl; ingekomen 15 hilj., als 
1'. M. Kalis. 
J. v. d. Berg, 
W. Hos. 
.1. Veldkamp, 
II. Kramer, 
A. Pastoor, 
W. de Vries. 

te K relingen, 
tllrum, 
Groningen, 
Bedum, 
Midwolda, 

i Stedum, 
Garnwerd, 

W. II. Hothschafer, » Stedum. 
,1. Hemmee Nz., » Farmsom 
.1. N . Kruizinga, 
II. de Herder, 
II. v. Ilijk, 
II. K. v. Huuren, 
('. I'. Hakker, 
G. 0. M. Rottinghuis,» Delfzijl 
Raming 

ƒ 17.1100 
» 17,88» 
» 16,900 
» 10.750 
» 15,1)50 
» 15,000 
. 14,080 
» 14,097 

14,000 

E . J. Jurrións, te Naarden, ƒ 17.875 
F. W. v. d. Heuvel, » Utrecht, » 17,401; 
G. Woud, • Amsterdam, » 10,001 

Gegund aan E . .1. Jurriéns. 
A m s t e r d a m , 5 Maart: hot maken van een 

gebouw voor waterplaatsen op do achterplaats 
der kazerne Oranje-Nassau: ingek.(I h i l j ,a ls : 
A. T. Slecswijk, te Amsterdam. j 1895 
D. W. Veeneinans, » Nieuweramstel, » 1880 

Amsterdam, » 1722 
idem >' 1095 
idem » 1095 

Watergraafsmeer, » 1085 
Amsterdam, • 1585 

idem •> 1580 
idem » 1400 

• 1800 

II. Ileijink, 
J . II. Sell-illi 'ii, 
P. J. Vos, 
Ilenaiid en Itoeljon, 
W. I.. Leibbrandt, 
W. H. Struijs, 
B. Cruijll, 
Raining 

bet 

S. Ilohma, te Workum, ƒ 2895 
.1. en A. Schrale, » Warns, » 2844 
II. Huur, » Workum, » 2827 
A. Ynteina, » idem » 2725 
A. Wiehcrts, » llindcloopcn, . 2038 
P. Gerlsma, » idem » 2488 
S. liastit.n, » Workum, » 2450 
Tj. Faher, o Koiidum, » 2273 
gegund. , 

l l o l w i e r d e , 8 Maart: het houwen van een 
renteniershehuizing met schuurtje voor J . Dal-
liuga; ingekomen 19 hilj.. al: 

B l e a h r n i i g r a a r e n l l . f w e g e n , 0 Maart 
verbouwen van het schoollokaal; ingekomen 19, r . Dieters, 

II. Moorman, 
II. Hos, 
II. Hoving, 
.1. Holtraan, 
W . Wolthuis, 
W . Rothschafer, 

hilj., als 
C. Karsdorp, Molenaarsgraaf, 
A. Ooms, Ifjcskensgraaf, 
J. v. wiukelhoil, Molenaarsgraaf, 

. 141040 F. v. d Berg, idem 
» 14,037 W. Bol, Brandwijk, 
• 14^484 A. Iiorsse Gz., Papendrecht 
» 14!278 ' P. Kraaijeveld Pz., Sliedrecht, 
» 13044 C. v. Seventer & Co., idem 
» 13550 M. di' Kloe. Alblassordatn,' 
n 14 975 I. Maasland, Goudriaan, 

2o. het houwen van eene draaibrug over het J. T. v. Rijnbergen. Oud-Alblas, 
Reitdicp. te Wioriimmerschouw. met de daartoe II. Ouderkerk. Illeskcnsgra.it, 
gevorderde aanreden; ingek. 20 hilj., als: ; • • Ouderkerk, .don, 

te Grootogast, f 20,374 I J. v. d. I erg, Amine stol 
• Warfuin » 25,950 J. A. v. d. Perk. Alhlasserdam 

Vesiërwijtwerd, . 25/120 ö . N'ijhof en M Breedyeld. Oud-Alblas, . 4707 
flmhm • 25,900 I A. den Door, Nieuw-I.okkorlar.d, » 4706 

» Groningen, 
. idem 
. Delfzijl, 
• idem 

Staveren, 

A. II. Teninga 
II. Nieland, 
l i . Jansen, 
l i . de Jong, 
W. Bos, 
,1. Veldkamp, 
T. Hos, 
L. v. Xispen, 

/• 5585 
• 5579 
l 5555 
» 5553 
• 5529 
» 5400 
,i 5180 
• 5123 
» 4985 
» 4951 
» 4849 
» 4810 
„ 4K10.40 
• 4-10.40 

47̂  

te Bedum, 
i) Leermens, 
H Losdorp, 
» Lopporsum, 
> Hedmii, 
» Stedum, 
» Lellens. 
» Stedum. 
» Ten Post, 
• Ten Hoer, 
» Ten Post, 
,i Losdorp. 
» Krowerd, 
• Wirdum. 
I llolwierdo, 
» idem 
ii Harkstede, 
ii Bierara, 

Krowerd, 

Groningen, 
idem 

Bedum, 
idem 

Zwolle, 
W. D. Rothschüfer, » Stedum, 
P. M. Kalis, » Kralingen, 

> Groningen, 
» Winschoten, 
R Warfuin, 
» Wirdum, 
» Grijpskerk. 
:> Mensingeweer, 
» l ' l rum, 
» Assen, 
. Groningen, 
» Stedum, 
•I Zoutkamp, 
• Delfzijl, 
» Stadskanaal, 
i) Bedum, 
» Midwolda, 
» Oude-Pekela, 
» Stedum, 
i Bedum, 

» 25,900 
» 25,500 
I 25,437 
» 24,700 
• 24 033 
» 24,000 
> 24,58» 
I 24.300 
» 24,230 
I 24,100 
• 23,870 
» 23,180 
» 22,883 
» 22.300 
» 22.170 
I 22,140 
» 22,140 
» 21.»98 
I 21.942 
» 21,775 
.) 21.490 
i 20.823 
» 20.0011 
» 20,523 

ü . Kreukniet, Ottoland, 
J. R. Uricdé, Streefkerk. 

4500 
4399 

J. Pot, 
II. Wierenga, 
S. Hlukzijl, 
l i . v. Eerden, 
I'. Dertien, 
S. Dallinga, 
P. Nieland, 
J. Dekker, 
Iv. Kuiu, 
II. Heerta, 
W. Scheltens, 
T. Wildeboer, 

' • - • lage. 8 Maart: de levering van steenkolen 
ten behoeve van den dienst van het Zederik-
kanaal aan den stooinwaterinolen aan den 
Arkelsehen dam, god. '80: minste inschr. was 
linna R. Smit Sohne te Rotterdam, voor/0.419 

, per HL. 
' « - H a g e , 8 Maart, ten dienste der Staats

spoorwegen op Java: lo. ijzerwerk voor slilit-
lioomen en barrières; minste inschr. waren A . 

f 3480 
» 3388 
» 3350 
» 3325 
.. 3300 
• 3284 
» 3220 
» 3200 
I. 3150 
» 3110 
» 3000 
» 2895 
» 2880 
» 2874 
» 2715 
» 2700 
I 20U1 
» 2040 
» 2547 

S ' « e e r t r i i i d e n » e r g , 0 Maart: het vervangen ] Bikkers ü Zn., tc Rotterdam, voor f 1518.40 
t . . u . u . . : , a „ „ l go. gegalvaniseerd IJzerdraad: minste inschr. 

i) Garnwerd, » 19.937 
27,000 

A. Schrcuder, 
O. Ileikens, 
J. Zektenrnat, 
P. Nieland, 
II. Forinsma, 
C. V. d. Veen, 
J. v. d. Berg, 
ft Hunse, 
J . N . Kruizinga, 
J . II. Pott, 
H . de Wind, 
II. v. Dijk, 
J. Linzcl. 
S. II. Kreiner, 
D. Kramer, 
G. Hazelholf, 
A. Pastoor, 
A. .1. Henninga. 
H . de Herder, Gronin 

gen en K. Pathuis, 
Raming 

;io. het houwen van de woning hij die brug; 
ingekomen 11 bilj. 
A . II. Teninga, 
I. . Oltholl, 
II. de Herder, 
G . Huizinga, 
J . P . Pott, 
D. Olthóll. 
P. Nieland, 
G. Wolthuis, 
W . D. Rnthschafer, 
II. Mohrmann, 
11. Jansen, 
Raming 

\ i i l i i n d . 5 Maart: het houwen eener raad
kamer en brandspuitbeigplaats aan de veld 
wachterswoning; ingek. 4 hilj., als 
F. v. Vught. te Rosmalen, 
G. Essens, » Alem, 
A. v. Groenland, » Rosmalen, 
A. v. lialsvoort, » Nuland, 
gegund. 

Huasum. 5 Maart: het houwen van twee 
villa's op een terrein aan den Meerweg, onder 
beheer van den architect J . F . Everts, in 2 
perceelen en in massa: 

Perc. 1, ingekomen 2 bilj., als: 
C. W. Venireman, te Nieuweramstel 
F . W. v. d. Heuvel, » Utrecht, 

Perc. 2, ingekomen 2 bilj., als: 
0, W. Venneman, te Nieuweramstel 
F. W . v. d. Heuvel, » Utrecht, 

Massa, ingekomen 8 bilj., als: 
G. Majoor, te Bussum, 
E . v. Klaarwater, » idem 
P. Andriessen, » Hilversum, 
A. Keers, » idem 

,an het provoostlokaal bij het wachthuis dei 
kazerne aan de Havenkade, te üeer t ruidenberg, was IJ. s 
door een arrestanten-lokaal met cellen: ingek. ƒ 1277.20. 
4 bilj., als: 
R. Naglé, te Geertruideuberg, 
('. J . du Pont. » idem 
W. Franssen, » idem 
M. Krols, » idem 
Raming 

M. Kalker, te Amsterdam, voor 

n nhcm . 8 Maart: het afbreken der bestaande 
ƒ 1120 , kosteiswoning, stallen enz., het houwen eener 
» 1090 | catechisinuskamer met vergaderzaal en kosters-
, 900 woning, voor de R.-K. parochie van den H . 
» 889 ! Walburgis. onder beheer van den architect P. 
» 1260 IJ. H . Cuijpers, te Amsterdam; ingekomen 18 

te Grootogast. ƒ 2025 
» Dorkwerd, » 1890 
, Groningen, i) 1887 
» Zuidhom, » 181» 
ft Stedum, » 18C0 
» Middelstum, » 17»8 
i) Wirdum, » 1777 
» Hediim, » 1775 
. Stedum, » 1703 
. Bedum » 1729 
» Westerwijtwerd, » 1045 » Westerwijtwerd, 

» 2030 

02.885 J. P. Welsing, 
» 01.943 II. Putman, 
» 61.500 W. It. Kok, 

H. Holder. 
» 01.470 A N . v. Dalen, 
- 0(1.840 W. Wissing, 
» 59,520 J Th. Eibers, 
a 57.589 

» 50.912 
» 50.025 
» 65.700 

l l t -ven le r , 8 Maart: het houwen van eer 
burgerw(.nihuis aan den Zwolsehen straatweg 
voor W. liroese Dijkholl; ingek. 14 bilj 
Kleinhussink, te Deventer 
Fiets 

ƒ 959 
» 953 
» 780 
I 695 

ƒ 9734 
» 89110 

f 9000 
I 8500 

ƒ 21,000 
» 19,100 
» 18,995 

18,950 

61.260 Geennk, 

C. W . Venneman, » Nieuweramstel, .> 18,888 

K l l r d r e e h t . 6 Maart: het maken van den hilj., als: 
watertoren, de filters en bezinkhassins en van Primus, 
eenige verdere werken, ten behoeve van de, .1. Mulder, » 
waterleiding te Sliedrecht, onder beheer van den W. Beijor, » 
mgenieur .1. Schotel, te Rotterdam; ingek. 15 A. Hipse, » 
bilj., als: }}'• J- Werre maim, 
J.'Schoonmeijer en A. Kos Koolhaaldor, 11. v. d. handt, • 

Rotterdam ./' 60,382 I G. v. d Heide, 
A. Kraaijeveld, Sliedrecht, » 04.48, .1. Kaalberg » 
J. Smit V i l . Slikkerveer, » 04.3110 .1. Post en A. Giehngs, » 
D. .1. rienherg. Rotterdam, » 63,800 | .1. W. Jansen, » 
W . Hofman Gz. en II. Mosterd, Sliedrecht,» 03.490 G. .1.1.ucassenen Heriiisen.» 
.1. Visser, Papendrecht, 
II. Degens .Ir.. Dordrecht. 
C I). Kleijn. Raaiiisdonk, 
II. Schuijt, Alkmaar en C. de Huiter, 

Hardinksveld, 
II. .1. Noderboist, Gouda, 
.1. J. v. Sluisdam, Dordrecht, 
A. v. d. Meijden, Hardinksveld, 
K. Hollander, Gouda en W . L . Schram, 

Sliedrecht, 
,1. S|irnijt on A. v. Staveren, Kralingen 
H . Wieiihoven, Schiedam, 
Raming 

O . H l e r h a u l e . 6 Maart, voor rekening van Kieskamp, 
den Trijegaaster Veen|iolder in Doniawoi-stal: Hofstede, 
lo. het bouwen van een nieuwe draaibrug, her- Pielers en Steenhergen, 
stellen en vernieuwen van den poldermolen en Eggink, 
het maken van zetten eu harten; in massa ge- Witteveen, 
«und aan de minste inschrijvers Gehr. Wielinga, i Markerink, 
tc Idskenhuizen, voor /' 2883. | II. Visser, 

2o. het verhiwdeii en verdiepen van het, Aalpnpl. 
hoofdkanaal; gegund aan den minsten inschr. K. v. Deuscn, 
W . Krikke, te Oudehaske. voor ƒ 2050. 

3o. het graven van een nieuw kanaal langs 
den Zandweg; gegund aan den minsten inschr. 
G. van der Meulen, te St.-Nicolaasga, voor 
/ l i 3 »- . . . . . • 

4o. het graven van een gedeeltelijk nieuw 
kanaal van den Zandweg tot den Heeren weg 
te Oosterhaule; niet gegund. 

W . r k u m , 6 Maart: het vertimmeren van 
het huis, wijk A no. 35, te Workum, onder be
heer van den architect J. Bogtstra; ingek. 14 
D.^v. d . Wal , te Workum ƒ 8245 
L . de Jong, » idem » 3100 
Joh. Rienstra, » idem » 8089 
Ph. Honk, » idem » 31X11 
Mohach, » Makkum, » 2999 
S. Bonreman, » Hindeloopen, » 2986 

te Arnhem, 
» idem 
» idem 
» idem 
I- idem 
n idem 
» idem 
i idem 
ii idem 
» idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 33 200 
• 28,050 
» 25.940 
» 25.000 
> 25.175 
» 24,400 
» 24,200 
» 23,790 
» 23,444 
» 23.851 
» 23,299 
» 22,898 
» 21.447 
» 21.000 
» 20,220 

19,888 
19 500 
19,105 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idein 
idem 
idem 

ƒ 3330 
t 3321 
» 8287 
» 3270 
» 3265 
» 3234 
» 3170 

8100 
» 3159 
» 3143 
» 3141 
» 3087 
» 3066 
» 2910 

B. v. d. Worp. 
J. Pot, 
gegund. 

H a a g l a n d , 8 Maart: het maken van eene 
brug voor de gecombineerde stoombenialing de 
Zeldertschc wetering; ingek. 8 hilj.. als: 

houtenhrug. steenenhrug. 
II. Dekken, Bunschoten, ƒ 127» J 1676 
G. Wasstok, Amersfoort, 1350 1396 
S. v. Soest, Mijdrecht, 1165 1583 
E. Scheeplwuwer, Utrecht, 1120 1270 
J. Pommcr, Hoogland, 964 1420 
F. de Bruin, idem 8U9 1048 
.1. F. de Vos, idem 875 1005 
II. Koenen, Idem 830 «60 

Dn steenenhrug is gegund aan II. Koenen. 
I e r seke , 8 Maart,' voor rekening der Ned. 

Herv. gemeente: lo. het doen van metsel- en 
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stuksdoOIure]k cn pleisterwerken 
afbreken van nude kerkbanken 
bilj.. als: 
A. Roeh, te Rotterdam, 
M. de Leeuw, » TUbnrg, 
tioeile mond, a Hansvveerd, 
I.. I.aban, » Ierseke, 

tg. bet leveren van kerkbanken met Amerik. 
gebogen zittingen voor :t 15 |>ersoncn: ingek. I 
biljet van Van Itijek Stumpers, to Eindhoven, 
voor / 5S00. 

2//. idem van vurenhout: ingek. 5 bilj., als: 
Valt Ilijek Stumpers, te Kiudbovcti, /' 4200 
W. Boeman, e lerseke, » 3248 
A. Mattijn, i Kramingen, » 3200 
I . . v. Verre, a idem » 3170 
V. v. d. Illiek. • Kapelie. » 2»85 

3o. hot maken van een nieuw kerkraam en 
het restaureeron van een oud raam; ingek. 3 
bilj , als-
Aug. v. Ilijek Petit, te Hergeii-iip-Zooin, I :W, 
J . I I . Kever llaret. » Eindhoven, » 25' 0 
I I . J . Troupin, ' i Host. » 2400 

L e e u w a r d e n . 0 Maart: bot maken van een 
gebouw voor lijders aan besmettelijke ziekten, 
bij het militaire hospitaal; minste inschr. was 
C. F Swaner, voor ƒ 61103. Raming f 7300. 

M i i Y r i i i H H O , 0 Maart: het verdedigen van 
den onderzeesclien oever door steenbestiirting 
aan de waterkeeriiig van bet ealainiteiise water
schap Stavenisse; ingek. 5 bilj.. als-
J. v. Eek te Hardinksveid. 
P. Moerland, « Stavenisse. 

Neuzen, 
llanliiiksveld, 

benevens hot | naai- Neuzen, onder hot behei 
Ingekomen 4 | llreda; ingeko n 6 bilj., als: 

Ier genie, tc 

J. de Bre.. 
/' 344111 ('. I). Boller, 

3370 I 0. do lloelder. 
I 

/' -1083 
a 4014 
» 4326 
» 430!) 

te Hoek, 
» Scherponisse. 
a Neuzen, 
v idem 
» idem 

idem 

/ 21115 
» 2808 
» 2S5.Ï 
» 2772 

2548 
224S 

Kool 
A Tholena Dz , , 
M. v. d. Hoek. „ 

Mlji lrrrht . 11 Maart: het leveren van 400 
store grint en 260 stère sintels, voor het water
schap de derde Bedijking: voor do grint ingek. 
•t bil.i, als: 

II. Rijnbeek, 
K. v. Lammeren, 
W . Velciitiirl'. 
J. Velenturf, 
Gebr. Peters. 

Mijdrecht, 
idem 
idem 
idem 

Nijmegen, 
Voor cle massa ingek. 'h hï i j , 'als 

Jozef Visser, te Wilnis," 
f'. v. d. Donk, » idem 
P. Velenturf. a Mijdrecht, 
I. v. d. Laan. » idem 

J. Wesseling, ,, Oegstgocst, 
K. v. Lamineren, » Mijdrecht, 

Hijiibcck, » Mem 
P. v. Trigt. „ Wilnis. 

M i j d r e c h t . 11 Maart: do levering van 400 
store grint, ton behoeve der gemeentewerken; 
ingek. 4 bilj., als: 

per stén 
ƒ 2.35 
» 2.34 
a 2.2.V 
» 2.22 
- 1.49 

» 0.89= 
» 0.HU 
» 0.89 
» 0 89 
» 0.87 
II 0.76 
>i 0.75 
. 0.75 

meente: lo . bot verlagen van 
uiiigcn: ingek. 9 bilj. al 
.1. C. de Graal. te 
I' . Kiaijenveld, » 
P. Dakic, » 
A. Kortowcg, » 
I I . v. Bergen Hene

gouwen, II 
J. v. d. Ham, a 
C, Wijlirands & Co, > 
J . do 'llruijn 
G. Keij. 

riolen tc Scheve- B IJ V 0 E G S E L 

' s- I I ago, 
idem 
idem 

Zevenbergen, 

/ 6360 
» 4790 
•i 4600 
» 4000 

's-llage, ,, 4401) 
idem „ 4400 
idem „ 4,-jOO 
idem » 4290 

. Rotterdam, a 3926 
2o bet vertegen der brag over de Houtgracht: 
"••k. SI bil | . . als: 

P. A. v. .1. Veld. 
A. M. Langeveld. 
Kloos en Van l.im 

biugli, a Rotterdam, » 4)41.123 
Raming „ 5612.75 

Hstterdani. 9 Maart: do levering van 19 
partijen iepenlioiiton brugstrooken voor rijvoe-
ringeii, voor dc gemeentelijke werken; ingek 4 
bi l j , als: 

per stère 
/ 2.311 
» 2.29 
11 2.25 

1.49 

L . Ivlcijn ft Zn.. Rotterdam, 
D. Bontenbal, Mof van Delft, 
G. Alberts & Z n , Middelburg, 
E . .1. v. Worrolt X Zn.. Rotterdam 

tVoniiiirls. 10 Maart: de levering van 825 
stère riviei'gi int. voor de gemeentewerken; iii'-ek. 
4 b i l j , als: " 

per M ' 
ƒ 6 5 . -
» 45.80 
» 43.411 

42.48 

F. Velsen, 
T. Vermaak, 
B. Sleensina, 
J . Lips. 
L'OOII I I ' l 

' Bolsvvard, 
l'treeht, 

- Loininer. 
Nijmegen, 

hot levi 

per stère 
/' 3.12» 
» 2.1175 
» 2.92 
» 2.84 

K. v. Lamineren, te Mijdrecht 
\V . Velenturf, 11 idem 
J . Velenturf, » idem 
Gebr. Peters, 11 Nijmegen, . 1.1» 

l i i> ml ; . . 11 Maart: bat uitbreiden an wijzigen 
van dc localiteit der kazerne c. a. voor dc 
instructie-compagnie, tc Schoonhoven; ingek. 18 
bi l j , als: 
G. Toornvliet, te Gouda, 
J . dc Haas, • 's-llage, 
\ V . N . v. Ipenbiirg, a Delft. 
G. I I . Kuijlenliurg, » Schoonhoven 

idem 
Gouda, 
's-Bosch. 
Gouda, 
Schoonhoven 

\V. Franken, 
J. I , Warders," 
G. Keij, 
I , v. Spanje, 

Wijl.rands & Co 

tc 's-Hage, 
9 idem 
a Rotterdam, 
a 's-llage, 
a idem 

I I . v. Bergen Henegouwen, a idem 
J . M. Meijssen. » idom 
.1. II do 9wart & Zn.. 1 idem 
A. Korteweg, a Zevonbergen, -

A m s t e r d a m , 12 Maart: het maken van een 
dubbele villa in bet Vondelpark aan do Verl. 
Vondelstraat. onder behoor van do architecten 
W . Wilkcns cn G. v. Arkel ; ingek. 29 bilj., als. 

ƒ 88,883 

ƒ 0200 
.1 5650 
a 4050 
» 3993 
a 3900 
a 3700 
a 3699 
» 3479 

3240 

A. Woudenberg 
P. Vermeer, 
Tb. A. v. Ravenstein 
B. Iloogerwaaid, 
K. Opril, 
A. Geldcrbloiii, 
W. Bokhoven, 
.1. de Jong, 
P. A. Burghout, 
Tb. A. Dirks. 
A. den Boer. 
C. P. W. Dessin'', 
K. Hollander. 
II. J. Neilerhorst, 

V» O l i o I I s . l i j k . 

ƒ 15,385 
a 14,9911 
» 14.790 
a 14.645 
» 14.5211 
a 14.528 
a 14400 
» 14,300 

14.11)7 
» Krimpen a/d. Lek. a 14,179 

J «79 
a 780 

-•ILiire 10 Maart: het leveren van voor 
werpen van gegoten en gesui 1 ijzer, staal, 
koper en metaal, benevens bet bezorgen van 
smeden en werklieden tot hot doen van her
stellingen aan do Rijksstoom- 011 andere vaar- i A. Servaas. 
tuigen, in gebruik 'hij bot baggeiwerk, ten C. de Wilde, 
behoeve van de werken aan de Morwode en j .1. Thoreiiauiv 
Killen, van 1 April '66 tot ultimo Maart '87; A. Menhoere, 
ingek. 3 b i l j , als: I gegund. 

beneden tarief Raming ƒ 896 
Van Donnar cn Terhorst, Dordrecht, 5 |K-t. M i d d e l b u r g . 12 Maart, voor rekening van 
Pciui eu Bauduin, idem 12 » 'sRijks waterstaat: lo. hot bouwen van ba/.alt-
Mautschappij de IJsel. Kampen, 10 • muren bij het biiineiisluishoofd in den oostelijken 

L e l d e n . 10 Maart: voor rekening van liet! arm van hot kanaal van Neuzen, tc Neuzen: in-
van het waterschap Rijnland; initiate inschr. j gekomen 8 bilj.. als 
\\ I I , M 

Goinla, a 14 124 
a idem a 18,970 
a idem a 18,81 
» 's-Bosch, a 13 71 
a N.-l.okkerland, a 13.367 
a Gouda, a 13,830 
a idem a 13 250 
a idem a 13,176 

. 11 Maart: hot houwen van 
oen IIMHIS bij don oesterput van de oesteruiaat-
sehappij Wolfaartsdijk: nigrk. 4 bi l j , als: 

te Wolfertsdijk,' 
a Kattondijke. 
a Wolfertsdijk. 
a llansvveoi'd, 

G. Woudt, 
F. Glasbergen, 
B. Cruif, 
A. Aaldors. 
II. Rietsnijder, 
E . I I . I lelie. 
J . P. II. do Kruijll J r , 
Cellijn en Do Haan, 
I). Verbeek & Z n , 
J . v. Berne, 
K. J . v. Damme, 
C. J. Maks, 
Peters cn Roelofsen. 
A. C. Ilorlas, 
D. II. Seevat, 
W. II. Struijs, 
P. Kampman en Harderwijk, 
G. Slaap, 
E . Slaap, 
W . L. 1.1'ibbrandt, 
II. do Haan. 
G. Boon. 
W . Grove, 
P. S. Reijnierse, 
J. Koster. 
B. v. Buren, 
A. Paans, 
II. W. Paans. 
C. Kijsvogol. 

'» 38.870 
a 38,600 
a 38.100 
a 37.950 
a 37.900 
» 37H00 
» 37.500 
a 37.500 
a 37,465 
» .37,400 
» 37214 
a 36,700 
• 35.835 
a 35,772 
11 35,2110 
a 35.148 
11 34.810 
11 34,790 
» 34,684 
a 34 4111) 
a 33,620 
a 33,394 
» 33.270 
» 31,825 
11 31,780 
» 31.500 
a 29.975 

28., 48 

waren 
Perceel 

1. onderhoud Gouwerslui 
1 hidshoom, 

2. onderhoud Zwietersluit, L. Vervei 
Leiderdorp. 

3. onderhoud 's*Molenaarsbrag, P. 
v. d. Lijn. Aarlandervcen, 

4. onderboiid ZwatiilntTdamscho-
bi-ug. W. v. Lokhorst. Alien, 

5. onderhoud bruggen cn sluis over 
het kanaal Allen, dezelfde. 

6. onderhoud gebouw Oiidewotering 
W. J. Vessolli'. Oudowotering, 

7. Onderhoud telegraallijn, H. v. d. 
Burg. Ouilewetoring. 

8. onderhoud sluizen in Room- cn 
Meerburger watering II. v. d. 
Wal . Leiderdorp. 

9. onderhoud Rijnbrug tc Alfen, 
W. v. Lokhorst, Alfen 

C. Patnievis Jr. 
ƒ 472 

'» 25 

s 330 

a 327 

» 340 

t 169.50 

S 9 

D. Tholcns, 
C. D. Bolier, 
M. I ) . do Putter. 
J. Kolijn. 
C. Maters, 
M. v. d. Hoek. 
M. D, do Putter, 
C. F. v. Fraeijon hoven. 
Ra II ii ng, 

2o. het maken van 

203 

a 1068 

te Hoek. ƒ 3800 
a Scherponisse, n 2889 
» Neuzen, . 2846 
a idem » 2845 
a Vlissingen, 11 2780 
a Neuzen, a 2770 
* idem a 2756 
a idem a 2744 

» 3010 
•• werken tot verdediging 

van de, boorden van het kanaal van Neuzen; 
maak. 17 bilj, als: 

Verhruggen. Waddinksveen, Pb 
0. Bolier C z , Brninisso, 
J- Lijs, 's Heer-A rendskerko, 
P. A . v. d. Velde, Neuzen, 
M. v. d. Beek. Zaamslag, 
D. Tbolens. Hoek, 
J. V'crkiiijl Quakkelaar, Vlissingen 
A. v. Papering, Bruinisse, 
J. Jansen, Neuzen, 

Z u t r r i i . 12 Maart: het verbouwen eener 
woning in do Spittaalstraat, tot rijtuigmagazijn 
eu bovenwoning, voor P. van Gulik D.Jz.; minste 
iiiM-hr. vvaren voor: 

Timmerwerk. W. Bilderbeek. Warnsveld, /'494. 
Metselwerk. Th. Wossolink. Vierakker. / 297. 
(ilas- 011 verf werk, Wed. G. II. Voskamp, Zut-

fen. f 107. 
Befiangerswerk. Th. Wensink. idem ƒ 47.50. 
Lood- en zinkwerk. Tappers, idem /' 54. 
Stukadoorwerk, F. W. ten B o M i e n , idem ƒ 32. 
K i j s l M T g e n . 12 Maart: bot bouwen eener 

nieuwe hoove met stalling en/., voor de maat
schappij van Welstand, onder beheer van de 
architecten P. van de Erve Jz. on A. C. Buijzerd, 

bi l j , als: 
te Breda, / 4697 
a Etten, a 4694 
I Pi-iiisenhagc. » 4449 
a idem a 4295 
a Zondert, » 4223 
a Rijshergen, a 4200 
1 Etten, » 4183 
a Zondert. a 3737 
» Oudciibosch, » 3700 

12 Maart, de uitbreiding der 

te llreda; ingek. 9 
A. Hielen, 
M. Lips. 
J. Hielen, 
II. Dirven A z , 
II. v. d. Wouw, 
A. v. d. Wouw, 
A. de Graaf, 
I , Franken, 
M. Reuvers, 

l lu rd re i l i l . 

- ' , — . ' . . , , — — - I — p—HPJ11, . s e l l / e n , 
ISecde, 10 Maart: het afhroken der oude en ! Th. Volkcr Dordrecht 

het bouwen eener nieuwe pastorie, voor de Herv. I C v. d. Plas Haidinksveld 
gemeente: ingekomen 5 bilj. als: 1 

M. Gems Leasen, te Neede, 
l.icbtonberg. a Winterswijk 
1) Markering, 1 Neede, 
Rietman, » Dicpenheim, 
Rietman, » Borkoloo, , „ , . , 

Neuzen , 10 Maart: het doen van voorzienin
gen aan de boorden van het kanaal van Gent 

ƒ 83,800 
a 32.700 
a i:9.70O 
» 29,400 
a 29,229 
» 28,990 
» 28,877 
a 28,837 I 
a 28,760 
a 28,700 

In A "V'r*' ' T V ? — — J • 28,176 
, , „ „ " • V,™ t » C v . , . Brink, Krabbendijke, . 27,023 

«-«0! rV }' ' ,

1! n o . , ' . k ' ' n ' Hontenisse, ,, 27 500 1 

a 6089 I P. J . Verbist, idem , 27 4901 
" »2S I V' S B o l i £ . ' sfboipenisse, , 26,485 ] 

•2*5 j •}• I rins, Sliedrecht, , 25 980 

margarine-hotorfabriek der hoeren Albers en 
het verlengen der bazaltkade, gelogen aan de 
/mdoostzijdo der Spieringhaven, tegenover het 
Wilgenbosch, aldaar, onder beheer van den 
architect H . W. Veth; 
hoogste inschr. Js. v. d. Vlugt Jr. 
minste • J . Degens & Z n , 
gegund. 

ƒ 2 0 740 
» 17,910 

5749 J. v . d . Hoek, Middelburg, a 25̂ 860 I 
,» » a l ' 8 8 o ! s-iiage, u Maart, voor rekening der ge-

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 20 M A A R T 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N 
M a a n d a g , 21 M a a r t . 

M a k k u m , te 11 uren, door liet dijksbestuur van liet waterschiip 
dei1 Vijf-Ueelen-Zeedijkf'U-nuitendijks, in de Prins, aldaar: de gewone 
weiken aan de zeewering van liet waterschap, ged. '86, in divei.se per
ceelen. Aanw. gehouden. 

'n liane. te 11 *ƒ, uren. door het prov. best.: het bouwen eener 
nieuwe schutsluis aan den Leidscheudain. Inl bij den hoofdingenieur 
van den prov. waterstaat. Aanw gehouden. Raming / 100,000. 

l i n p t n - o p Zoom . te 12 uren, door burg. en weth.: het onder profiel 
brengen der aardebaan van ivrgen-op-Zoom naar Moerstraten, het 
daarna bestraten dier baan met Feluikeien en het uitvoeren van diverse 
daarmede in-vt-rband-staande werkzaamheden. Aanw. gehouden. Inl. 
bij den architect l i . II. C. van Someren, aldaar. Raming ƒ 52,403. 

App-nffedani, tc VZ uren. door bnrg. en weth.: het bouwen van 
twee overdekte mest berg plaatsen. Aanw. 22 Maart, te 10 uren. 

W a g e n i n g e n , te 1 uur, door buig. en weth.: het leveren van 
20.000 trottoirkliukers en 1(H) M. trottoirband van Luiksche steen. 

Amulet-dam, te 2 uren, door de Hollandsche IJzeren-spoorwegmaat
schappij in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw, aan 
het Droogbak, aldaar: 

lo. Bestek no. 37ü, bet onderhouden en herstellen van den spoorweg 
Helder—Amsterdam en Zaandam—Enk huizen, in 5 perceelen. Raming 
f 24,728; 

2o. Bestek no. 380, idem van den spoorweg Amsterdam—Rotterdam 
en Haarlem— Uitgeest, in fi perceelen Raming f 51,000; 

8o. Bestek no. ,381, idem van den spoorweg St.-Anthoniediik—Win
terswijk en Hilversum—Utrecht, in 5 perceelen. Raming ƒ 29.674.285; 

4o. Bestek no. 382, idem van het baanvak Amsterdam, in 2 perceelen. 
Raming f 20,286. 

D e v e n t e r , te 6 uren, door de voogden van de erven VV. van Riel, 
in het kofliebuis van J. Sletering: het maken van 3 arbeiderswoningen 
in de Voorstad. Aanw. gehouden. 

•Vrach ten , 's avonds 7 uren, door den architect 1). D. Duursma: 
eenige vertimmeringen aan- en het maken eener serre achter het 
huis, bewoond door J . Post hu ma S*. Aanw. gehouden. 

F r a n e k e r , door burg en weth. van Fianekeradeel: de levering 
Tan 500 stère grint. 

D i n s d a g , XS H a a r t . 
El ten , te 10 uren, door I>. de Ben, in het kofliehuis van de Wed. 

Roels: het bouwen van een woonhuis met stalling. Aanw. gehouden. 
's-llage. te 12 uren, door het ministerie van financiën: het onder

houden en herstellen van het gebouw te Leeuwarden, waarin de kan
toren van de hypotheken en het kadaster zijn gevestigd, van 1 April 
'86—31 Maart '8V. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 
's-Hage, en bij den hoofdopzichter der landsgebouwen D. Fokkens, te 
Zwolle. Aanw. gehouden. 

C r a v e , te 2 uren, door het algemeen burgerlijk armbestuur het 
St.-Catharina-gastbuis en weezenfonds, in het hotel de tiouden Leeuw, 
aldaar: het slechten van een gedeelte der voormalige vesting, gelegen 
tusschen de Brugstraat, Pegelbrug en buitengracht, cn het maken van 
kunstwerken, als vier steenen bruggen, twee sluizen en een riool. Inl. 
bij den architect C. A. van Lith, aldaar. Aanw. 22 en 23 Maart, tus
schen 9 en 12 uren. 

Wornut lag , 21 M a a r t . 
-S|il.|k (bij lleuke!om),te 10 uren, door de Herv. gemeente: eenige 

vernieuwingen en herstellingen aan de kerk en consistorie der Ned. 
Herv. gemeente. Inl. bij A. van der Haven, te Overslingeland. Aanw. 
gehouden. 

W e e r d e n , te 11 nren, door dijkgraaf cn hoogheemraden van het 
grootwaterschap van Woerden, in bet gemeenelandshuis: 

lo. het ophoogen van de lage gedeelten in den noorder Useldijk of 
kade tot aan 1.60 M' boven A P . ; 

2o. het leggen van een aarden dam voor de Heul in den Useldijk 
vóór de Enkele Wiericke; 

3o. het doen van herstellingen aan de sluis te Goejanverwelle onder 
Hekendorp: 

4o. het doen van herstellingen aan de sluis te Bodegraven. 
Inl. bij den fabriek-landineter X. A. Swanenburg. Aanw. gehouden, 
K a a r d e n , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur dergenie: 

het herstellen van den dekkingswal ten zuiden van het Ronduit te 
Naarden. Bilj. inzenden 23 Maart vóór 3 uren. Inl. bij genoemden 
ingenieur. Raming ƒ 7500, 

a -Haf e , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het maken 
van de aardebaan, de kunstwerken, de overgangs- en eenige verdere 
werken voor het gedeelte van piket 58 tot den oostelijken oever van 
de Boonervliet, van den spoorweg Rotterdam—Hoek-van-Hol land (her
besteding). Inl. by den waarnemend eerstaaiiwezend-ingenieur der 
Staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. gehouden. Raming ƒ 672.000. 

• -Hage . te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van de aardebaan, de kunst-, de overgangs- en eenige verdere 
werken voor het gedeelte van den oostelijken oever van de Boonervliet 
tot de oostelijke kade van de haven te Maassluis, van den spoorweg 
van Rotterdam naar Hoek-van-Holland. Inl. bij den eerstaanwezend-
ingenieur der Staatsspoorwegen. Aanw, gehouuen. Raming ƒ 131,500. 

«*-iirnw enmoer, te 1 uur, door burg. en weth., bij \\. J. de Jong: 
de levering van grèskeien 6e soort, ter bestrating van 536 MV en 
graniet-kant keien. 268 M 

iwtterdam, te 1 uur, door burg. en weth., op het Raadhuis: het 

bouwen van eene school met woning aan de Boomgaardstraat. Inl. aan 
het Stadstimmerhuis. Aanw. gehouden. 

O n d r r d e n d a m , te 3 uren, door het bestuur van het waterschap 
Hunsingo: het uitbaggeren van het kanaal Meusingeweer—Den Hoorn— 
Douwen, over eene lengte van 82G0 M. Inl. bij den deskundige van het 
waterschap H. Wind, te Onderdendam. 

Bargervompagnle (Gr.), te 4 uren, door II. W. Rouinan. bij den 
logementhouder IJ. van Dijken: het bouwen van een boerenplaats met 

; annexe werken aldaar. 
I l a n d e r d a g . 25 Maar t . 

V o r l r h e m , te 10 uren. door dijkgraaf en hoog heem raden van den 
• Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe: het leveren van grint, 
j rivier- en biggelzaud, waaronder een hoeveelheid grint voor den Zou-
l wendijk. liet vervoeren en verspreiden van grint en zand over den 
; Merwededijk en den dijk langs de Noord. 
I F e r w e r d , te 10 uren. door burg. en weth. van Ferwerderadeel: de 
I levering van 1*25 stère grint en 180 stère puin. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het herstellen en verbeteren van 
's Rijks zee- en havenwerken op het eiland Urk, behoorende tot de 
zeewerken in Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Hoogenboom, te Hoorn. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ ÖÜÖO. 

afilerlkiee, te l uur, door het dagelijksch bestuur van het water
schap Schouwen, aan 's Landskamer, aldaar: het leveren van 4580 
scheepston stortsteen, in 2 perceelen. 

Z l e r l k s e e , te l'/s uren, aan 'sLandskamer: lo. door het dagelijksch 
bestuur van hetwaterschap Schouwen, het leveren van 1250 H* grint, 
in een perceel; 

2o. door de commissie voor de grintwegen in Schouwen: het leveren 
| van 1240 M 3 grint, in een perceel. 

H a a r l e m , te 2 uren, door burg. en weth.: liet maken en daar-
i stellen van een ijzeren draaibrug met gemetselde land hoofd en, pijler en 

vleugelmuren over het Spaarne. ter vervanging van de bestaande Melk-
brug aldaar. Inl. aan het bureau der gemeentewerken van 19 Maart 
af, tusschen 9 en 10 uren. Aanw. gehouden. Raming f 54,700. 

H u m l i u l K e n (0r..\ te 4 uren, door kerkvoogden der Herv. gemeente: 
het afbreken der oude en het wederopbouwen eener nieuwe pastorie. 
Aanw. gehouden. 

V r i j d a g , Maa r t . 
N a a r d e n , te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie: 

het bouwen van een waschloods bij de woningen voor gehuwden, naast 
de kazerne »Het Weeshuis", te Naarden. Bilj. inzenden 25 Maart, vóór 
3 uren. Raming /' 1900. 

V e r h e l , te l i 1 / , uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken van een riool in de Marktstraat; 
2o. het bestraten der Marktstraat, a. metSstraatklinkers en b. inet 

grèskeien 6e soort. 
Inl. bij den opzichter L. Vervoort. Aanw. 26 Maart, te 9 uren. 
t i r an In gen , te 12 uren. door het prov. best: 
lo. het vernieuwen van twee draaibruggen over het kanaal van 

Groningen naar Ulrum, in 2 perceelen; 
2o. net maken en herstellen van werken tot voorziening van wegen 

en jaagpaden langs kanalen tegen afslag en scheuring, in 3 perceelen. 
In), bij den hoofdingenieur en den ingenieur van den prov. water

staat, te Groningen. 
G r a n i n g e n , te 12 uren, door den prov. inspecteur der directe be

lastingen: het onderhouden en herstellen van de gebouwen der invoer
rechten en accijnseu, te Delfzijl, van l April *86-~31 Maart '89. Inl. bij 
den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Ha^e, en den hoofdop
zichter der Landsgebouwen D. Fokkens, te Zwolle. Aunw. gehouden. 

Z w o l l e , le 12 uren, door het prov. best: het bouwen eener 
school voor 48 leerlingen in de buurtschap Broekland, gemeente Kaalte, 
met daarbijbehoorend ameublement. Inl. bij den architect G. te Riele 
Wz., te Deventer. Aanw. 24 Maart, te 12 uren. 

P u r m e r e n d , te 12 uren, door den architect II. P. van den Aardweg, 
in het café van H. Droog: het bouwen van een kaasfabriek met 
machinegebouw en woning, brug, hek- en straatwerken enz., op een 
terrein bij den Zuiderweg, hoek Middenweg, in de Beemster. Inl. bij 
genoemden architect. 

Z a e l e n , te . ' i 1 . , uren, door burg. en weth.: het bouwen eener onder
wijzers woning met schoollokaal en volledig ameublement, voor 200 
kinderen. In), bij den architect G. A. Scnolten, te Tiel. Aanw. 26 
Maart, te 2 uren. 

Z a t e r d a g , 27 M a a r t . 
H a a r l e m , te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie: 
lo . het éénjarig onderhoud van werken, gebouwen, enz. Raming 

ƒ 8300; 
lo. het doen van herstellingen aan ramen, daken, muren, bestratin

gen enz. Raming j 2500. 
Bilj. inzenden 26 Maart, vóór S uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 

Aanw. 22 Maart, te 2 uren. 
W e l d u m , te 11 uren, door burg. en weth. van Baard era deel: 
lo. de levering van 80Ü stère gewasschen riviergrint* 
2o. het lossen der schepen en het vletten van de grint naar de 

plaatsen van opslag; 
fa het rijden van de grint langs de wegen. 
A m a t e r d a m , te 1 uur, door het bestuurder vereeniging ten behoeve 

der arbeidende klasse, in het kofliehuis de Roode Leeuw: het bouwen 
van 64 woningen op een terrein, gelegen aan de Jan-van-der-Heijder.-
straat, tusschen de Hemony- en Van-Woustraten, aldaar. Inl. bij den 
architect \V. Hamer. Aanw. 24 Maart, te 11 uren. 
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M a a n d a g . 2 » M a a r t . 
H a r l l n g e n , te 1 uur. door burg. en weth.: 
lo. het ulüaniuien, droogmaken cn herstellen van de kleine sluis; 
2o. het maken en inhangcn van een stel huitenvloeddeuien in die 

sluis. 
K a u u e r d , 't avonds 7 uren, door A. H. van Slooten: liet afbreken 

der bestaande eu liet houwen eener nieuwe hocrenhiiizing met schuur 
0|i Camminga-state, te Arum. Aanw. 22 Maart, te 11'/, uren. 

IHnoriaK . 3 0 Maar t . 
>>ri< tieni te 10 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van den 

Alhlnssorwaard met Arkel lieneden de /.ouwe: eenige perceelen aarde
werk onder de gemeenten Hardinksveld, Slicdrecht, Papendrocht. Al-
blasserdam, Nieuw-Lekkerland, Groot-Ammei-s en l.angerak. henevens 
het maken van steenglooiingen onder Langcrak. Aanw. 23, 24 en 25 
Maart. 

' a - l lage . te II uren. door het ministerie van marine: liet houwen 
van een steenen magazijn voor den dienst der hetonning te Enkhuizen. 
Aanw. 25 Maart, te 2 uren. 

' s - l l age . te 11 uren, door het ministerie van financiën 1 liet onder
houden en horstellen van het gebouw te Zieriksoe, waarin gevestigd 
zijn de kantoren van de hypotheken en liet kadaster, van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding lot 31 Maart, '80. Inl. bij den 
rijksbouwmeester in het 2e district, te's-llage, en den hoofdopzichter der 
landsgebouwen J. .1. (1. liiuki's, te Breda. Aanw. gebonden. 

Z w o l l e , te 12 uren, door den eei-staunwezcnd-ingenieur der genie, 
in liet Odeon: 

lo het éénjarig onderhoud der kazerne- en andere geitouwen en 
werken te Zwolle. Raming /' 2700; 

2o. het éénjarig onderhond van de gewone werken en kazernegebou
wen in de legerplaats bij Oldebroek. Raming ƒ 4250. Heide onder liet 
beheer der genie, te Zwolle. 

liilj. inzenden 29 Maart, vóór 3 uren. Inl. hij genoemden ingenieur. 
R o t t e r d a m , in liet Timmerhuis: de levering van fl.000,000 KG. 

Duitsche steenkolen voor de stoomwerktuigen, vaartuigen enz. der ge
meente en 175,000 Kt), grove Engelsche Now-Castle haardkolen. 

Woenadag , 31 Maar t . 
' s -Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 

verrichten van baggerwerk in het groot scheepsvaarwater over liet 
Zuiden en langs den linker oever van het Scheur, beneden Maassluis, 
met bijbehoorende werken, een en ander voor de verbetering van den 
waterweg langs Rotterdam naar Zee. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen, te 's-Hage. den ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den 
ingenieur Stevn Parvé. te lloek-van-llollanil. Aanw. 24 en 27 Maart, 
te l l ' / i uren. Raming ƒ 345.000. 

I l o r d r r r h t . te 11 uren, door den commandant in het 3e genie-coin-
mandenient. in liet lokaal van J. C. van der Horst, aldaar: liet bouwen 
van een fort aan den nieuwen Maasmond (Hnck-van-HnlIand) 5e ge
deelte, liilj. inzenden 30 Maart, voor 3 uren. Inl. bij genoemden 
commandant. Raming /' 33.000. 

V l l a g r te 12 uren. door het ministerie van waterstaat, enz.: liet 
onderhoud der rivier- en bestortingswerken. beboerende tot den onder
bouw der overbrugging van het Hollandscb Diep. van 1 Mei '86—1 Mei 
'87. met liet aanbrengen van de noodige voorzieningen, Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage. den ingenieur De Bruijn enden 
opzichter Chevalier, beiden te Dordrecht. Aanw. 23 Maart. Raming 
J 48611. 

's i to-cl i . te 12 uren. door het prov. best: het maken van de 
aardebaan. het bouwen van kunstwerken en het met keien bestraten 
van den weg van Eersol, langs het gehucht Witroit. naar de Belgische 
grenzen en aldaar aansluitende aan den keiweg naar Postel, ter lengte 
van 8072.50 M. lui. bij den hoofdingenieur van den prov. waterstaat, 
te 's-Bosch. en bij den opzichter H. S. F. Koenen, te Eindhoven. Aanw. 
27 Maart, te 11 uren. beginnende te Eersel. Raming ƒ 67,035. 

Hel levoe t s lu iM, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, aldaar: 

lo. het éénjarig onderhoud van de werken cn gebouwen, te Hellevoet-
sluis. Raming ƒ 4750: 

2o. het éénjarig onderhoud der werken en gebouwen, te Brielle. 
Ha ig ƒ 4000; 

3o. bet herstellen van daken en vernieuwen van goten aan gebouwen, 
te Brielle. Raming ƒ 2150. 

Alles onder beheer der genie, te Hellevoetshiis. Bilj. inzenden 30 
Maart, voor 3 uren. Inl. hij genoemden ingenieur. 

L e l d e n , te 1 uur. door den architect Jacobus van der Heijden: het 
bouwen van een villa aan den Oegstgeester straatweg, nabij de ge
meente Leiden. Aanw. 27 Maart, te II uren. 

I londerr iag . f A p r i l . 
A r n h e m , te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in de Harmonie: bet éénjarig onderhoud der kazernegebouwen enz. te 
Arnhem en dat der werken en gebouwen van het fort bij Westervoort, 
onder het beheer der genie te Arnhem. Bilj. inzenden 31 Maart, vóór 
3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. Raming ƒ 4550. 

A p e l d o o r n , te 2 uren, door de directie der Kon. Nederl. Locaal-
spoorweginaatscliappij, volgens Bestek no. 18: het leveren, inkepen en 
bereiden met chloorzink van grenenhouten dwarsliggers. Inl. hij den 
hoofdingenieur-directeur K. II. van Brederode, te Apeldoorn. 

k a p e l Ie (Zeel.), door burg. en weth.: het leveren van 225 M'onder-
houdsgrint en 25 M 3 grintzand. Ililj. inzenden vóór 1 April. 

V r i j d a g . 1 A p r i l . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door Tiet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: het vernieuwen en herstellen der 
hoofden VI en XI op den oever vóór Neuzen. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 1 le district, te Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 
25 en 27 Maart. Raming / 2000. 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het piov. best.: bet maken van een basaltmuur inde 
binnenhaven bij de gi-oote sluis te Weineldinge, met bijbehoorende 
werken, behoorende tot de werken van het kanaal door Zuidbeveland. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het l ie district, te Middelburg, enden 
ingenieur te Goes. Aanw. 26 en 27 Maart. Raming ƒ 3600. 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verruimen van een gedeelte der 

Rijkswaterleiding beoosten het kanaal van Neuzen, bewesten de Othen-
sche kreek. Inl. bij den hoofdingenieur in het l ie district, te Middel
burg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 25 en 27 Maart, liaminu 
ƒ 6600. * 

W l l l e m a l a d , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, aldaar, in liet kofliehuis de Oranjesociéteit: 

lo. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz. te Willem
stad. Raming /' 1470; 

2o. het éénjarig onderhoud der werken enz. aldaar. Raming ƒ 5080; 
(o, liet verrichten van baggerwerk en in de Oiid-Heijningsche haven 

en in de voorhaven te Willemstad. Raming ƒ 3200: 
4o. liet doen van voorzieningen aan het westelijk zeeglacis te Wil

lemstad en aan den berm van don zeedijk bij liet fort prins Frederik 
te Ooltgensplaat. Raming J 1600. 

Bilj. inzenden 1 Appril, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 
'a-Hosrh, te 11 uren, door den kerkeraad der Chr. Ger. gemeente, 

in het logement de Engel: het houwen t - kerk niet pastorie c. a., 
aldaar. 

' a - l l age , te 1 uur. door het ministerie van waterst. enz : bet leveren, 
bereiden tegen bederf, vervoeren en opslaan van palen en srhoorpalcn, 
ten dienste der Rijkstelegraaf. Inl. bij den inspecteur der Rijkstelegraaf, 
te 's-llage. 

'a-Hage. te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van bet Rijkstelegraafgebouw te Arnhem, 
van 1 April '86—31 Maart '80. Inl. bij den rijksbouwmeester in liet le 
district, te 's-Hage, en bij den hoofdopzichter der Landsgebouwen I). 
Fokkens, te Zwolle. Aanw. 26 Maart, te 12 uren. Raming / 010. 

H e v e a , te 3 uren. door het bestuur der waterkeering van den 
calamiteusen polder Nieuwe-Neuzen. in bet logement van F. A. Snsijn: 
het doen van vier grondboringen tot eene gezamenlijke diepte van 100 
M. Aanw. 26 Maart, te 10 uren en 29 Maart, te 1 uur. 

Z a t e r d a g , 3 A p r i l . 
Utrecht, te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 

Lekdijk bovendams. in het gebouw van kunsten en wetenschappen, 
aldaar: liet verdongen van liet dijkvak tusschen de Rijks-hlihischut-
sluis, te Vreeswijk, en liet klaphek.'over eene lengte van 2100 i l . Inl. 
bij E. G. Wentink, te Schalkwijk. Aanw. 20 Maart, te 10 uren. 

t 'den. te 12 uren, door burg. en weth. van I'den en Boekei: het 
bewerken der aardebaan. het bouwer, van kunstwerken en het bcgriiiricn 
en wederzijds gedeeltelijk met keien bestraten van den bestaan den 
weg tusschen den provincialen weg in Volkel onder l'ilen en den be-
staanden klinkerweg te Boekei, lang 3956 M. Aanw. 29 Maart, te 
10 uren. 

H a a n d a g , A A p r i l . 
M a a s t r i i l i t . te 10 uren, door bet ministerie van waterst. enz... aan 

het gebouw van het prov. best.: 
lo. het maken van paalregelwerk met tuinen enz. langs de kanaal-

hoorden der Zuidwillemsvaart, in de gemeente Weert. Raming /' 5600; 
2o. het verrichten van baggerwerk tot verbetering van de Zuidwil

lemsvaart tusschen sluis no. 14 en de Noordbrabantsclie grens hij sluis 
no. 13. in de gemeente Nederweert. Raming / 3000. 

Inl. bij den hoofdingenieur in bet 7e district en den ingenieur Bekaar, 
beiden te Maastricht. Aanw. 29 Maart. 

Wratdorpe (Zeel.), te 2 uren, door burg. en weth.: liet aanbrengen 
van ige veranderingen aan en in de openbare school. Aanw. 29 
Maart, te 2 uren. 

I l l n s d a g , It A p r i l . 
r t r r r h t . te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, nuu het centraalbureau : 
lo. Bestek no. 438. het maken van eene wachterswoning hij K. M. 

1325, tusschen Breda cn Giizc-Rijen, ten behoeve van den spoorweg van 
Tilburg naar Breda. Inl. aan het centraalbureau en bij den sectie-
ingenieur II. E. Beunke, te Breda. Aanw. 30 Maart, te 10'/, uren. 
Raming ƒ 2440; 

2o. Bestek no 439. het maken en stellen van afrasteringen met hij-
komende werken voor bet gedeelte Kesteren—Beesd van den spoorweg 
van Eist naar Dordrecht. Inl. aan het centraalbureau en bij den sectie-
ingenieur F. Sassen, te Nijmegen. Aanw. 31 Maart, tc 12 uren, aan
vangende te Tiel. Raming /' 8350. 

Woenadag, 7 A p r i l . 
Amers foor t , te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, in de sociëteit Concordia: 
lo. bet éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Amers

foort, onder het beboer der genie, aldaar. Raming f 7150; 
2o. het éénjarig onderhoud van de werken in de Grebbelinie en de 

linie in de Neder-Betuwe, onder het beheer der genie, te Amersfoort. 
Raming f 2600. 

Bilj. inzenden 6 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur, 
Aanw. 3 April, te 10 uren. 

V r i j d a g , » A p r i l . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitbreiden van de dubbele sluis-
en brugwachterswoning aan de binnen-, keer- en schutsluis van het 
kanaal door Walcheren, te Vlissingen. Inl. bij den hoofdingenieur in 
het 11e district, te Middelburg, en den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 
1 en 3 April. Raming / 4000. 

Waensdag , 14 A p r i l . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: liet 

maken van het noordelijk gedeelte van de voorhaven van het kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede, in het Open IJ hij de 
Stadsrietlanden te Amsterdam, behoorende tot de werken voor den 
aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. 
Inl. hij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, en den ingenieur Kluit, 
tc Amsterdam. Aanw. 7 April, te 12 uren. Raming / 649.350. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het ver
richten van schilderwerk aan het hoofdgebouw op het Centraal-per-
sonenstation, te Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der 
Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 6 en 7 April, te 11 uren. 
Raming / 18,700. 

' s - l l ag r . te s12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van de aardebaan, de kunstwerken, de werken tot overgang, 
bewaking, afdeeling, enz. en eenige verdere werken voor het gedeelte 

Drunen—Vlijmen van den spoorweg Zwaluwe—'s-Bosch. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te 's-Bosch. Aainv. 6 
en 7 April, te 11 uren. Raming ƒ 335,000. 

's-Hage, te 12 uren. door het ministerie van watei-staat en/..: het 
maken van eene doiiaiie-gocilerenloods met voorplein en een douane-
nark, benevens het leggen van spuen op bet station Groningen, lol. 
Lij den eerstiianwczcud-iugciiicur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. 
Aanw. 6 en 7 April, te 11 uren. Raming / 60,900. 

's-Hage, ti' 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz. : het 
maken van opritten niet grondmuren naar de perrons tusschen liet 
hoofdgebouw en de beide doorgangen op bet Centraal-porsuiienstniion. 
le Amsterdam. Inl. hij 
wegen, te Amsterdam. 
/' 49,500. 

den ceistaanwi'z'end-ingeni • 'Ier Staatss)» 
Aanw. 6 t-u 7 April, te 10 uren. Ri ng 

verdere werken tot uitbreiding van 
den staanwezeiKl-ingenieur der 
Aanw. 13 en 14 April, te 11 uren. 

W o e n a d a g , 21 A p r i l , 
' a - l lage . te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van gebouwen en eenige 
het station Leeuwarden. Inl. bij 
Staatsspoorwegen, te Amsterdam. 
Raming / 125.300. 

O p onbepaa lden d a t u m . 
I . e r u u a r d r n , door liet kerkbestuur der Ned. Israëlietist'hr g. 

ineente: het afbreken van twee gehouwen aan het Jacobijner kcrklii 
te Leeuwarden, en liet terplaatse houwen 
onderwijs, met aangrenzend 
Stoet Fz. Aanw 

woonhuis. 
, 25 Maart, te 3 uren. 

eener s 
Inl. hij 

•hooi voor godsdienst-
den architect II. R. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
K a p e l l e . 1 Maart: het verrichten van dell-

werk, voor den Willeiii-Aiinapilder, in 3 per
ceelen ; gegund: 

Pare I, 785 M' aan J. Zoeteweij, te Scbore. 
voor 9 cent per str. M. 

Perc. 2, 666 J l ' aan .1. Braamso. te 's-Graven-
polder, voor 7 cent per str. M. 

Perc. 3, 535 M' aan C. van Goensol, te II ins-
weerd, voor 7 cent |ier str. M. 

j m i r f . l i Maait, voor rekening der gemeente 
Hash-Ill laud l het opmaken van den zandweg van 
Ouriehaske tot de Veenscheiding; gegund aan 
den minsten inschr. II. F. de Jong, te Oiidchaskc. 
voor /' 383. 

Haarn, 12 Maart: het leggen van p.m. 1825 
MS bestrating voor de gemeente; ingekomen 5 
bilj. als: 

te Amersfcort, ƒ 3183 
• idem a 2981 25 
a Haarn, a 2875 
M Nieiiweminstel, a 2785 
a Utrecht, a 2595 

'a- l lage. 12 Maart: het sloepen van een 
perceel, gelegen in de Üockhorststraat no. 27 te 
's-llage, en het riaarlcr|i]aatsc bouwen van een 
winkelhuis met bovenhuis, onder beheer van 
den architect II. W. A. Croiset van Uclieleu; 
ingekomen 8 bilj., als 
W. P. Teeu wisse, 
P. v. Rossmn, 
J. de Haas, 
C. Kranenburg. 
Gein'. M. cn .1. l i . Houtman, 
.1. G. Pietersen, 
C. J. Streef, 
J. L. Warde*, 
gegund. 

M i eek 13 Maart: het aam. 
en verbetei-en van bestaande bestratingen in d 
gemeente, met de levering der daartoe henoo 
digde materialen; ingek 

A. IL Swets Az., te llnrdhiksveld. 
.1. F. Lips, II Nijmegen. 
F. Muller, i Breskens, 
J. Hos, a Papendrecht, 
J. v. d. Heuvel. Slieilrecht. 
Ad. v. d. Klooster. » St.-Aunalanil, 
A. II. A.Quack \- Co,« Nijmegen, 
gegund, 

Twee bilj. van onwaarde, 
'a-llage. 15 Maartt het verlengen van 'I 

Riouiv- eu bet aanleggen van de Hat janstraat 
iiutck. 9 bilj.. als: 

/' 1.40 
, 1.34 
» 1.32' 
ii 1.32 
, i 1 30 
a 1.28 
, i 1.25 

te 

Maters, 
Boute, 
W. v. Doornik, 
Varkevissei', 
Scheepsbouwer, 

te 's-llag< 
ii idem 
a idem 
. idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 9685 
II 8445 
II 8349 
II 8300 
» 7972 
,i 7350 
II 7300 
ii 6840 

en. vernieuwen 

, als: 

IL V. Bergen Hem 
gouwen. 

P. Kraijenvelil, 
" Ken. 

II. de Swart & Zn.. 
Jongenburger, 

de Bruijn, 
de Vreede, 
de Waard, 
0. de Graaf, 
Kroningen, 1 

kantoor met oppassers woning 
der nieuwe uicstYcrzauicl|ilaal 
bilj.. als: 

R. Hovingh. 
J. Ibelings, 
T. Holthuis Sr.. 
D. Diddens, 
II. O. Janssen, 
J. Poelman, 
G. Meulink. 
B. de Jong, 
E. Petei-s, 
E. Berkenbosch, 
J. II. Muller. 
I'll. Hendriks, 
S. Holt, 
E W. Wietzeina. 
A. Schrander Jr., 
A. de Vries. 

I r n s n i i i . 15 Maart 
vooreind en het mak 

II. W. Bloem, Weurt, f 27,945 
Jacob de Hoer, Zaandam, » 24,480.68 

K n k l i t i t / c n 15 Maalt, voor rekening van 
het waterschap Drechterland; minste inschr. 
waren : 
Perc. I, M. .1. Schoof, Boom, 

G. Visser, 
R. S. Westra, 

A. Deelstra, 
de Boer, 
llrisina. 
Aberson, 
v. d. Steele, 

. . Bruimsma, 
I. de Graaf, 
J. Beekman, 
A. Hi it leu i.i. 

.1. Schaafsiiia 

12 bilj., _ 
te Ylst, f 9744 
a Aclilum, n 9440 
a Rinsumageest, » 9232 
» Op|ienliuizcu, » 8974 
a Bousum. a 8638 
a Steenwijk, a 8473 
a Sneek, • 8290 
a üosterzee, a 8172 
> Sneek, • 7964 
» Leeuwarden, » 7799 
a idem a 7790 
» I ladingen, a 7398 

L e e u w a r d e n . 13 Maart: het leggen vaneen 
gemetselden vloer in het Beui's- en Waagge
bouw: ingekomen 4 bilj., als: 
J. Beekman, te Leeuwarden, ƒ 1185 
J. W. Fransen, a idem • 1148 
K. Ketelaar, a idem • 1085 
H. de Kleijn, a idem » 1053 
gegund. 

I l o r d r r r h t , 15 Maart: het maken en stellen 
van schooltafels met hanken. te samen 176 
stuks, elk van twee zitplaatsen, iu drie perceelen. 

perc. 1 peTC 2 perc. 3 
A. W. v. Aaidenne, 

Dordrecht, ƒ 560 
W. de Boo, idem 608.72 ƒ 584.69 ƒ 583.88 
J. F. II. v. d. Eng, idem 532.65 
I. I. Konijmans, idem 533 487 482 
D. J. Kwak, idem ir. ninssa / 1379, aan wien 
het werk is g:<gmid. 

W a l t e r l s d i j k , 15 Maart: de levering van 
369 M 3 onderboiidsgrint, vrij te leveren aan 
het Wolfel tsdiikschevoer, voir het waterschap 
'lud-Wolfaartsdijk; ingekomen 11 blij., als: 

per M> 
J. P. Greijs, te St-Maaitensdijk, ƒ 1.74 
J. B. v. Arken, i Hansweerd, a 1.64 
I. J. Streelland, » Dordrecht, » 1.53 
C Kranendonk, » Colijusplaat, a 1.44 

's-llage, J 4589 
idem a 3797 

Rotterdam, • "450 
's-Hage, o 3384 
Waddinksveen, . 3270 

a 's-llage, I, 3176 
ii idem » 3110 
a idem . 2916 
n idem a 2550 

Maart: het bouwen van een 
ip het terrein 
ingekomen 16 

/ 3358 
'.. 3276 
.' 3196 
a 2885 
.' 2857 
a 283:: 
a 2819 
a 2795 
a 2765 
a 2745 
a 2710 
a 2076 
II 2644 
a 2614 
a 2567 
II 2495 

het afbreken van bet 
: van eene stelphuizing 

van de bestaande schuur, voor de llerv. ge
meente, onder beheer van den architect Jac. R. 
Nijdam; ingek. 10 bilt., als: 

plan A. 
K. licit-ma. IJslirechtum, / 3460 
W. K. Biirgij, Terwispel, ' 2970 
J. Gaastra, Irnsiim 2900 
T. v. Eik, LipiM'uliuizen, 2890 
A. Datnsina, Irnsuin, 2740 
K. J. v. d. Schaaf. Tcrhorne, 2735 
J. G. Schaafsma. Beei-s, 2682 
S. W. de Boer, Lippenhuizen, 2620 
J. L. Eppinga. idem 2580 
M. J. Kok. Wirdiun, 2487 

Gegund aan M. J. Kok volgens plan A. 
Apeldoorn. 15 Maart: bet vergrooten var. 

een woonhuis, onder beheer van den ingenieur D 
C. M. Gardenier; ingek. 11 bilj., als 

Chr. Wegerif, 
J. v. d. Kraats, 
Neehof, 
.1. Radstank. 
II. J. Eijkellioiilii, 

d. 'Braak, 

770 kul 
ƒ 3129. 

•I 2, 530 kuli. M. grint. R. Loots, Enkhuizen. 
ƒ 2280. 

a 3. 585 kuh. M. grint. .1. Kramer, Ouden
dijk, /' 2460. 

a 4, 860 kuh. M. grint, .1. Zeilemaker, Hoorn, 
/ 3187. 

a 5 232.0U0 str.iatsteenen, Baron van Asbeck, 
Arnhem, ƒ 14.95 {icr duizend, 

a 6, 531 kuli.'M. zand. C. Bus, Haarlemmer
meer, ƒ 876. 

Helmond. i5 Maart: lift houwen van zes 
arbeiderswoningen behalve de levering van de 
lienmiiligde steen, voor de Gebr. vuil Tbiel, 
ouder beheer van den architect M. Drcesen, 
alilunr: ingekomen 12 bilj., als: • Helmond, 

idem 
idem 
idem 
idem 

i Mierloo, 
idem 

Helmond, 
Mierloo, 

i Helmond, 
idem 

Mierloo, 

/' 4191 
» 4059 
a 3695 
» 3690 
a 3685 
a 3685 
a 3680 
o 3679 
a 3650 
a 3605 
>i 3546 
a 8427 

plan B. 

/' 2770 
2675 
2420 
2325 
2000 
2443 
2420 
2460 
2350 

16 
0.93 

116 

2-109 

359 

.1. 
II. Mouw, 
L. 

ƒ 7468 
a 7268 
a 7198 
a 7140 
a 6989 
a 6875 
a 6794 
a 6700 
a 640(1 
a 6397 
a 6189 

iron v a n gegoten-
Il zinkel-s, e n bet 

... Wegerif, 
R. VVilleinsen, 
A. Radstaak. 
F. W. Geurden, 

'a-lloarh , 15 Maart: het I 
ijzeren buizen, hulpstukken .. 
stellen van afsluiters eu liramlkranen. ten EN 
hoeve der gemeentelijke hoogilrukwatoi leiding 
ingek, 9 bilj. als: 
Frank Colson, 's-llage, 
II. R. Hendriks. Os, 
Compagnie Generale des conduites 

d'eau. Vernies bij Luik, 
A. Geldens, 's-Hoich, 
C. J. Schuurmnns, Hilversum, 
George Wilson, 's-llage, 
11. Xoogendoorii Cz., Gicsendum, 

ƒ 44,500 
a 37,690 

a 34,000 
.1 32,487 
i 32,412.50 
a 31,875.75 
a 28,650 

J. v. d.' Velde. , 
P. v. Laarhoven, 
C. I.uvben. 
II. v. Asseldonk. 
A. Schain|iers, 
.1. v. Lieshout. 
M. Hahrakcn, 
.1. W. v. d. Putten, 
Jan Thomassen, 
L. Thus, 
.1. v. Gaal, 
M. v, d. Keinenade, 

Gegund aan J. v. Gaal. 
N i j k e r k , 16 Maart, voor rekening van den 

polder Arkemheen; minste inschr. waren: 
lo. het maken van twee dubbele duikers dooi

de hoezeiiikade liij bet stoomgemaal onder Pet-
ten, G. .1. Hartemmk, tc Nijkerk, ƒ 2209 

2o. herstellingen aan tb' ï.angoroesliiis: 
i7. afdammen, drooghouden enz. » 544 
6. metselwerk aan de vleugels per M 1 a 24.24 
r. idem a a vloer idem a 
d. voegwerk per M* a 
e. puntstuk a M 3 a 
Massa van lo. cn 2o. G. J. Harte-

mink, Nijkerk. 
3o. het maken van een duiker 

door den Arkerweg, G. J. 
Hartemink, Nijkerk, 

Alles gegund. 
Kroningen, 16 Maart: het bouwen van een 

buis aan de verlengde Nieuwe Ebbingestraat, 
onder beheer van 
ingek. 19 hilj.,als: 
J. de Vries, 
E. Hcrkcubosch, 
A. v. Dijk. 
K. Fekkes, 
_. Janssen, 
D. Dalmolen, 
J. Ibelings, 
D. Dooijes, 
H. de Jong, 
G. P. v. Erp, 
II. Kiel. 
J. Haupt, 
II. Janssen, 
H. J. L. Walker. 
E. W. Wietzema, 
G. Meulink, 
D. S. Diddens, 
J. v. d. Weill, 
I. . Oldenhiirger, 
gegund. 

Z v i o l i e . 16 Maart: het maken van 2 regen
bakken bij de stallen, en van een gemetseld 
waterreservoir bij den put op den Wolrilierg iu 
dc legerplaats bij Olrichruck, onder het beheer 
der genie, te Zwolle; ingek. h hilj., als. 
J. r. d. Braak, te Apeldoorn, /' 8775 
D. Bruins, a Zwolle, a 6182 
P. links, a Amersfoort, a 8000 
K. A. v. d. Berg, a Zwolle, a 7963 
J. Westeniik, a Epc, a 7960 

den architect G. Nijhuis; 

to üroniii^oii, ƒ 9835 
i idem » 8990 
» idem » S95(> 
1 idem 8 8917 
i) idem • 8690 
» idem » 8620 
o idem » 8589 
• idem » 8525 
» idem 1 8485 
b idem • 8400 
» idem » 8388 
» idem » 8373 
I idem » 8305 
» idem » 8297 
>> idem » 8283 
i) idem » 8200 
» idem * 8195 
1 idem I 8100 
» idem ») 7985 



* Ü E O P M E R K E R . 

ƒ 77*14 
• 7520 

L. v. Nispen, tc Zwolle, 
11. J. Buitenhuis, i Elspeet, 
D. Juffer en J. 

Wildeman, » Oldebroek, » 7447 
Raming » 8400 

Het minste inschrüvingsbiljet voldeed niet aan 
de bepalingen, in de Algemeene Voor waarden 
vervat, en is ter zijde gelegd. 

A l k m a a r . 10 Maart, voor het waterschap van 
den llondsbossche-en-I)uhien-lot-IVlteii: lo. het 
oenjarig onderhoud van de llondshossche zee
wering; ingek. 14 bi i : •'• 
Ario Boor Wz.. 
Jan Tool, 
C. Kroon, 
L. A. T. Baaften, 
R. Schreuder, 
P. Uuinker, 
G. D. v. Doorn, 
Gebr. Klein, 
II. Sol mijt, 
G. Moorman, 
Gebr. Janzen, 
Jac. Oldenburg, 
C. Bos Az., 
J. Giltjes, 
gegund. 

So. het driejarig 

J. R. Smits, Nijmegen, 

te Sliedrecht / 28,150 
• Wognuin. » 27,999 
l Wielingen, 

Sliedrecht, 
• 27,900 

» 
Wielingen, 
Sliedrecht, n 27,400 

» Kolborn, 
Amsterdam, 

• 27.201 Kolborn, 
Amsterdam, • 86,994 

» idem a 25.400 
J> Helder, > 24,800 
1 Alkmaar, i 24.0011 
» Helder, i 88,100 

Nieuwédiep, i 28,980 
« Belgen, » 22.700 
1 Dordrecht, • 22,570 
I Petten, » 22,240 

Alkoinade, Noord wijk, 
J, A. Iluij & Co., Amsterdam, 
G. Caniesu Rotterdam, 
G. H, Ruhseh v. Dugteren, Ut recht, 
A. C. Vink, idem 
M. X. Langezaal, Leiden, 
C. v. hjest, Koudekerk. 
C. Schiere, Boombergum, 
J. v. Staveren, Kralingen, 
J. Hossolingon, Meppel, 

Gegund aan A. C. Vink, te Utrecht. 
ItiMii-iimlM-n. 17 Maart: do levering van 180 

kub. M. grint, voor d.Mi polder Bum inalseti 
ingek. 6 bilj., als-

boud dei 
ekomen 5 

oi ide 
bruggen, sluizen enz.; 'uit 
H. Schuijt, te Alkmaar, 
Jac. Oldenburg, » Bei gen, 
Jan Dekker, i Eenigenbuig. 
G. D. v. Doorn, • Amsterdam, 
Jan Bos, » Zijpe, 

Dij loting, met G. D. v. Doorn, toegewezen 
aan Jan Bos, voor ƒ 4100. 

W o u t e r s » oude . IC Maart: bot bouwen oenei 
stelphuizing te Westergeest, voor S. II. Ilal-
besma, onder beheer van den architect J. W. 
DuijiT: ingek. 17 bilj., als: 

gebouw 
bilj., als 

j 4650 
• 4500 
I 4444 
i 4100 
i 4100 

J. G. Boorsma, 
S. Erich, 
Döuwo Walda, 
K. de Vries. 
M. II. Westra, 
R J. Dijkstra, 
Jan Oosterhof, 
Anne Wiolsma, 
11. P. Hos, 
II. P. de Vries, 
H. Eldring, 
J. S. v. d. Steeg, 
Joh. Bakker, 
II. de Jong, 
J. G. v. d. Veui, 
J. J. Pijnakker, 
Pieter Schaafsma, 
gegund. 

AVinsum (Gron.). 

te Kollum, 
l Dokkuiu, 
I Kollum. 
» Eestrum, 
I UlH lllll. 
n Kollum, 
• idem 
a Berguin, 
t Kooton, 
a hokkum, 
» Suaineer, 
a Hardegaiijp, 
ii Kollum, 
» Dokkum, 
a Augustinuaga, 
» Kollum, 
» idem 

ƒ 8074 
a 8108 
a 8100 
• 2988 
• 2985 
a 2980 
a 2950 
a 2931 
a 2925 
i 2897 
a 2887 
a 2866 
a 2843 
l 2789 
» 2755 
a 2620 
i 2017 

hot 
de 

der oude 
pastorie, vooi 
bilj., als: 
B. Kooi, 
I>. Oil boll. 
P. Nieland, 
J. Zeldonrust, 
K. Danholl', 
Gobi. Snik, 
A. Üennhiga, 
T. Wellink, 
II. Nieland, 
Harm Nieland, 
Jurjen Holtman, 
W.' Rothschater, 
H. Pestman, 
H. LolVers, 
R. Jeltes, 
R. Wieringa, 
C. v. d. Veen, 
H. v. Eerde, 
T. Bos, 
J. Huitsing, 
II. Meijer, 
F. Dietei-s, 
J. Pot, 
II. Moorman, 
J. Pestman, 
S. Blokzijl, 
Raming 

L e i d e n , 17 Maart 
nnrnswoningen voor 
ging, ouder behoor 

17 Maart: het amovooren 
bouwen van eene nieuwe 
lerv. gemeente; ingek. 26 

te Znidhorn, ƒ 6323 
a 6100 
• 5900 
» 5800 
» 5780 
I 5750 
• 5687 
• 5072 
» 5049 
» 5620 
» 5600 
» 5600 
» 5600 
» 5583 
» 5580 
» 5560 
» 5515 
» 5489 
)> 5489 
• 5483 
• 5440 
» 5429 
A 5355 
» 5350 
D 5175 
i» 4990 
» 5700 

: hot bouwen van 65 werk-
de Leidscho bouwveretni-
van den architect W. C, 

Znidhorn, 
» Middelstum, 
» Wirduin, 
B Warfum, 
» Balloo, 
» Kloosterburen, 
» Bedum, 
)> Middelstum, 
l Warfum, 
» Wirdum, 
i Loppersum, 
» Stedum, 
a Ten Post, 
» Uskwerd, 
» I louwerzijl, 
» UI rum, 
J> Mensingeweer, 
B Ten Post, 
» Bedum, 
t Winsum, 
» Obergum, 
i) Lol lens, 
o Stedum, 
4 Bedum, 
• Ten Post, 
» Ten Hoer, 

ƒ 63,200 
I 03,149 
a 62,430 
a 61,900 
a 61.067 
3 Go,yo: 
I 00.140 
a 60.000 
» 58,674 
ƒ 57.9.19 
B 55.900 

11. Vermeulen, 
J. v. Harpen, 
R. v. Zooien, 
W. v Hasselt, 
M. v. Gelderen, 
F. v. Horssen, 

l l i n r i e lo» | i en 
Wijmbi itseradeel 

to Varik, 
B Wijk-bij-Duursted 
<> Buurmalsen, 
a Nijmegen, 
a Tricht. 
a lloilouw, 
17 Maart, voor rekening van 

a. Contributie Zeedijken; 

per M" 
f 1.1)0 
I 1.88 
i> 1.8, 
I 1.61 
l 1.61 
a 1.5 

minste insein', waren: 
liw. bet. maken van 213 M. stcein:lnoiiug. S. 

M. Zel'lenrust, Molkwertiin. ƒ 3987 
h, ile levering van 1875 last zui 

lenbazalt, W. Goedkoop 11/.., 
Amsterdam, • 18296 

e. lie levering van 1300 M'brik, 
\V. Glashouwer, Hindeloopen, i 2597 

Boa, bet maken van 59 M. kisthoofd, 
K. A. Poeze, liiridelonpen, >i 357.50 

i. bet herzetten van bet Lom-
sterhoofd,J. J. Visser, Staveren,» 11)3 

c. 10(H) M. kistopvullen, K. A. 
Poeze, Hindeloopen, » 41) 

d. 475 M. baggerwork, It. .1. de 
liner, Warns. » 57S 

Son. 15 last Drentsche steen. B. 
Steensma, Lemmer, > 134.55 

t. 200 M3 brik, diversen, > 4I2.JII 
c. 100 MS grint, .1. .i. Postma, 

Veeuwinuleii, » 289 

architect K. G. Wentink, 
ekiiinen 17 bilj-, als 

te "' 

Alles gegund. 
T u l en t-Waal, 17 Maart: te. bet bouwen 

eener school en nnderwijzerswoning. under be
heer van den 
Sihalkwïjk; inj 
(1. Heeuier, 
.1. de Vos Jr., 
A. de Hoer Jr., 
A. C. Willem* 
A. C. Poot 
I'. 
II 
C. 
.1. 

i i . 

e Utrecht. ƒ 10,350 
a idem 

ƒ 
16.214 

» Niouvv-Lekkorlund a 15,440 
n Vreeswijk, • 15,41)8 
" Viaiiou. i 15,099 
» Utrecht, n 15,040 
» Zalt-Houunel, f 14,691 
a Schalkwijk, » 14,598 
» Vianen, a 14,225 
o Evordingen, o 14.210 
» Vreeswijk, t 14,090 
o Bodegrave, * 14,050 
u Schalkwijk, » 14.017 
» Tul en 't-Waal, » 13,830 
» llonswijk, a 13,747 
a Hunnik, a 13,059 
i> Aalburg, a 13,500 

Mulder; ingek. 20 bilj., als: 
Wed. Havclli .* Zn., 's-llage, ƒ 75,000 
J. J. Ravelli, idem » 74,000 
W. A. G. Jansen, Utrecht, » 08,884 
De Jongli en Kooreman, Leiden, » 08,000 
T. Los, idem » «8,000 
Koot en Van Dorst, Gouda, » 06.950 
G. J. v. Heek, Leiden, » 66,600 
P. Gestman, idem » 05,200 
Ph, Verbruggen, Waddinksveen, » 03,596 

W.v.d. Heuvel 
A. Kaasjager, 
v. Dillen, 
A. Iluinolin, 
v. Heeswijk, 
IJarneveld, 

W. v. Ingen, 
W. .1. Meilink, 
A. Schenkel, 
C. v. d. Berg, 
A. W. Wildberg, 
A. Michael, 

2o. liet bouwen van een br.llldspuitluiisje: 
ingekomen 8 bilj., als: 
J. de Vos Jr., te Utrecht, ƒ 569 
G. Becmer, » idem » 512 
A. C. Poot, » Vianen, » 499 
C. v. Billen, . Schalkwijk, » 460 
W. .1. Meilink, » idem » 450 
A. Schenkel, » Tul en 't-Waal, i 449 
A. C. Willemse, » Vreeswijk, » 439 
A. W. Wildberg, > Buiiiiik, > 419 

H r e d a , 17 Maart: bet bouwen van een 
concert- en conversatie/aal enz., voor 1L van 
der Meulen, onder beheer van den arcbitect 
A. Verlegh; ingek. 16 bilj., als: 
J. P. Kleiner, te Breda, / 7560 
Th. Kessels, » idem » 6200 
A. C. Bom » idem » 6130 
B. Wiercx, » idem » 6100 
A. Wiorcx-Tack, » idem » 6000 
A. v. d. Akker, » idem » 591)9 
J. Schoenmakers, » idem » 5888 
A. v. d. Heide, » idem » 5868 
J. A. Mol, » idem » 5850 
G. v. d. Saiule, i) idem » 5797 
I'. v. Dongen, » idem » 5700 
Gebr. W. M. en J. Simons, » idem » 5579 
Ant. Hielen, » idem » 5569 
L. Cbabot, • idem » 5360 
G. Veldkamp, • idem » 4765 

's - i i i ige , 17 Maart: het maken van remming-
werken nabij de kleine draaibrug van de Spoor
wegbrug, te Dordrecht; ingek. 14 bilj., als: 
G. Liioijen, Henvijuen, ƒ 15,690 
I'. Verbiuggi'ii. Waddinksveen, » 15,280 
L. Kok Umuiden, a 14,600 

A. Visser, Papendrecbt, ƒ 14,495 
A. v. d. Meyden Az... Hardinksveld, » 14,412 
G. Schermers, Bussen, » 14,175 
.1. Smit VII, Slikkerveer, » 14 170 
.1. J v. Sliiisdain, Dordrecht, » 13̂ 895 
.1. Visser Gz.. Papendrecbt, » 13,635 
it. de Waerd, Nieuweuliiiorn, , 13,570 
C'. de Groot, Sliedrecht, » 13,050 
11. Degens Jr., Dordrecht, » 12,843 
J. It. Sjerp. Rotterdam, » 12,420 
.1. v. d. Vlugt Jr., Dordrecht, » 12,240 
Raming » 12,900 

's-llage. 17 Maart: bet maken en stellen van 
den ijzeren bovenbouw voor de draaibrug in den 
omgelegden grooten weg van Utrecht naar 
Vreeswijk, ouder de gemeente Jutfaas; ingek. 
13 bilj., als: 
La Mt'talliirgiipie, société anonyme 

de construction, Brussel. ƒ 23,590 
IVun en Itaudliin, Dordrecht, . 23,500 
Firma G. J. Wispelwey .* Co., Zwolle, » 23,100 
I). A. Schretlen .t Co., Leiden, » 22,900 
Kon. Nederl. Grofsmederij, idem , 22,700 
Ma;ttscbappij l.lz.i:rgieti'rij de Prins van 

Oranje. 's-Hage, > 22,554 
.1. Levèque ,t Co., Herstal, » 21,000 
I.. .1. Enthoven & Co., 's-liage, » 20,509 
La société anonyme des forges et 

ateliers de construction de la 
lllesuie, Hoiil'lioulx, » 20,000 

La société' anonyme des ateliers de 
construction lie Malines, Mcchelen, n 20,000 

Kon. fabriek van stoom- en andere 
werktuigen, Amsterdam, » 19,299 

Maatschappij de Usel, Kampen, , 17,915 
Nicaise et Deli'live, La l.oiivière, * 16,973 

.Muerkunelle , 17 Maart: liet amoveeren van 
bet bestaande schoollokaal, bet bouwen vaneen 
nieuwe si-bool eu eenige veranderingen aan de 
onderwvjxerswoning, onder beheer van den in 
genteur 11. Paul Jz. 
bilj., als: 
1'. Vermeer, 
.1. de Jong, 
C. Alblas, 
I'. v. d. Straaten, 
A. Vente, 
P. Saarberg, 
J. v. d. Broek, 
A. den Ouden, 
Koot en Van Dorst, 

te Zevenhuizen: ingek. 9 

te Gouda, 
» idem 
» Waddinksveen, 
>| Zevelilillizen, 
>i idem 
<> idem 
» idem 
i) Moerkapelle, 
» Gouda. 

f 10.200 
. 10,189 
» 9,640 
» 9,590 
» 9,500 
» 9,400 
» 8,964 
> 8,495 
» 6,780 

X i e r i k s e e . 18 Maart: lo. het herbedelven van 
de BVouwershavensche vaart, tusschen den Ring
dijk en den Dapperweg te Brouwershaven, in 3 
perceelen. 

Perc 1, ter lengte van 562 M., ingekomen 8 
bilj., als: 

te Scliarendijke, f 176 
» Klkersee, » 171 
t> Zieriksee, i 
» Iniiveudijke, i 
» Brouwersbaven, 
» idem i 
ii Si:liarcudijke, l 
o idem i 

168.60 
154 
147.10 
140 

m 
128 

F. v. d Bout Cz., 
J. v. d. Paave, 
J. II. Uerrevoets, 
0. Kloet, 
J. Bolken baas, 
S. Dekker, 
.1. Biislooper, 
P. Iteziiijen Sz. 
gegund. 

Perc. 2, ter lengte van 561 M.; ingekomen 8 
bilj., als: 

te Zieriksee, f 160 
t> Duiveudijke, » 151 
» Klkersee, » 147 
i> Brouwersbaven, I 145.50 
. idem 
)» Seharendijke, 
li idem 
e idem 

145 
139 
130 
115 

J. 11. Berrevoets, 
C. Kloet, 
.1. v. d. Paave, 
.1. Itolkeiibaas, 
S. Dekker, 
F. v. d. Bout Cz., 
P. Iteziiijen Sz., 
,1. Boslooper, 
gegund. 

Perc. 3, ter lengte van 561 M.; ingekomen 7 
bilj., als: 

te Zieriksee, 
» Duiveudijke, 
» Elkersee, 
» Seharendijke, 
» Brouwershaven, 
n idem 
o Seharendijke, 

J. II. Berrevoets, 
C. Kloet, 
J. v. d. Paave, 
F. v. d. Bout Cz., 
.1. I inl ken baas, 
S. Dekker, 
P. Bezuijen Sz., 
gegund. 

20. liet herbedelven der waterleiding langs de 
zuidzijde van den Tureluremveg, tusschen Lok-

f 168 
i 159 
» 147 
» 147 

1:19.30 
> 130 
» 97 

F. v. d. Itout Cz., 
S. Dekker, 
J. Bolkenbaas, 
P. Ileziiijen Sz., 
C. Kloet, 

,'. d. Paave, 
W. Berrevoets, 
J. l i . Berrevoets, 
gegund. 

te Seharendijke, ƒ224 
" idem » 197 
» Brouwershaven, » 180 
») idem » 175.26 
» Scliarendijke, 
i Duiveudijke, 

it 166 » Scliarendijke, 
i Duiveudijke, » 165 
» Elkersee, » 157 
» Zieriksee, » 135 
» idem » 133 

D E O P M E R K E R . 

A p e l d o o r n , 18 Maart: Bestek no. 9, het maken 
van de aardebaan.de kunst-en andere werken voor 
de lijn Dieren—Apeldoorn, voor de Kon. Nederl. 
Locaalsiioorweginaatsctiappij; ingek. 23 bilj., als: 
N. Hoogendoorn Cz., Giesendam, / 118,900 
C. Boutersc, Amsterdam, » 117,184 
.1. Kooy, idem » 116,800 
A. Kraaijeveld, Sliedrecht, » 114,700 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, » 109.800 
G. A. v. Hattem, Sliedrecht, » 109,250 
A. J. Schouten, Alfen a/d. Rijn, » 108,970 
L. Brand Dz., Giesendam, » 108,900 
A. v. Kekem. Gouda en Cornells 

Zoon en, Ammeisitol, > 108,438 
F. Aberson, Steenwijk, > 107,883 
II. J. Nederboi-st, Gouda, » 107.768 
C. I). Kleijn, Haamsdonk, » 104,200 
J. G. Huisman, Nijmegen, » 103,449 
A. v. d. Meyden Az., Hardinksveld, » 101,769 
11. v. Rbijn, Naaiden, » 100,449 
W. F. Weijers, Tilburg, » 99,300 
C. v. Boven, Amsterdam, » 98,999 
P. Vlasman, Utrecht, • 98,438 
G. Goedhart, Nijmegen, » 97,000 
B. A. Wiegerink, Groenloo en F. E. 

Terwindt, Pannorden, » 96,900 
Th. Verhoeven, Deventer, » 90,990 
A. Geldens, 's-Boscb. » 87,980 
A. Terwindt, Westpannerdcn, » 85.900 
Raming » 122,000 

L e l d e n , 18 Maart: lo. het maken van een 
schoeiing aan den Nieuwen Rijn, bij de Kaarsen
makersstraat ; 
hoogste inschr, G. J. v. Heek, Oegstgeest, ƒ 1341 
minste » P. J. Cliristiaanse cn N. 

A. Zekveld, Leiden, > 897 
gegund. 

2o. bet leveren en plaatsen van vijftien stoot-
palen; 
hoogste inschr. (J. .1. v. Heek, Oegstgeest, ƒ 1298 
minste > Ferd. Clercx, Bokstel, >i 840 
gegund. 

3o. liet leveren en plaatsen van walburries 
langs de Oude Vest; 
hoogste inschr. G. Splinter, Leiden, f 1489 
minste » Jac. de Kort, tlazerswoude,» 1173 
gegund. 

4o. het leveren van 2 ballastpramen; 
hoogste inschr. Gebr. Reijers, Werkendam, ƒ 1645 
minste » J. v. Alles, Hasselt, » 820 
gegund aan D. Boot, Zoeterwoude, voor ƒ 889.74 

H a a r l e m , 18 Maart: bet leveren van meube
len voor de openbare school L. O. aan het 
Molenpad, boek Wijde Geldeloozepad; ingek. 14 
bilj., als: 
11. Konijn & Zn., te Haarlem, ƒ 2985 
G. Tit, » idem » 2740 
J. Giebels en J, v. 

Servellen, » idem » 2670 
J. P. Strobos, » idem » 2660 
J. S. v. Veltbuijsen. » idem » 2569.98 
J. M. Vogelpoel, » idem » 2560 
G. P. .1. Beccari, » idem » 2558 
J. B Lasschuit, » idem » 2547 
C. J. Cramer. » idem » 2534 
F. J. v. Baal's, n idem » 2500 
C. Elll'ers & Zn., » idem » 2490 
W. C. Hulsman, » Amsterdam,» 2324.90 
Martens & Zn., » Haarlem, »> 2295 
S. B. Peijra, » idem » 2219 
Raming l 2900 

Gegund aan Martens & Zn. 
s imi i i i e l s i l i . lk . 18 Maart: het leveren van 

670 stère onderlioudsgrint, vrij op den wal, voor 
de polders van het Oudeland; ingek. 4 bilj., als: 

per stère 
A. H. Swets, te Hardinksveld. f 1.65 
A. B A. (juaek. » Nijmegen, » 1.61 
H. v. d. Bout, ii idem » 1.53 
J. F. Lips, » idem >i 1.47 
gegund. 

/ . u i l e n . 18 Maart, voor rekening der gemeente: lo. de levering van 1300 Eng. rioolbuizen 
franco op den Wal: 

Inschrijvers en Woonplaats. 

A. Lecat, Baume, (België), 
A. J. Uiterwijk, Zutfen, 

volgens monster A. 
B. Aeijinens, Godesberg, 
W. Kleij, Rotterdam. 
Polken en Co., Amsterdam, 
II. Huijhik. Rotterdam, 
A. ,1. Uiterwijk. Zutfen. 

volgens monster B. 
G. ,1. Hamer, Deventer, 
11. J. Bosman, Rotterdam, 
Erven Trip, idem, 
I'. Lagerwijk, Utrecht, 
Linten, Lekkerkerk, 
A. J. Uiterwijk, Zutfen, 

volgens monster C. 
lie Lint en Co., Rotterdam, 
Ferd. Étagère, Amsterdam, 
Canon, Tegelen, 
Keij, Rotterdam, 
DIIIK en Oostveen, Utrecht, 
Hamelberg, Deventer, 

volgens monster A. 
» » B. 

800 M. 
wijd 0,25 
per M'. 

400 M. 
wijd 0,20 
per M' . 

1,51 
1,40 
1,38 
1,40 
1.34 

1.35 
1,30 
1,28 
1,265 

1,25 
1.22 
1,24 
1,20 
1,20 
1,10 

1,15 
1.23 

1.12 
1.00 
1.01 
0,975 

0.94 

0.96 
0,90 
0.88 
0,90 

0,90 
0,88 
0.86 
0,90 
0,84 
0,70 

0,80 
0,94 

100 M. 
wijd 0.15 
per ML 

0.66 
0,70 
0,77 
0,71 
0,64 

0,68 
0,65 
0,65 
0,61 

0,63 
0,65 
0,57 
0,60 
0,60 
0,60 

0,50 
0,88 

Mass a. 

ƒ 1843.80 

» 1722.— 
» 1590.— 
» 1685.— 
.. 1581.— 
» 1512.— 

» 1498.— 
> 1465.— 
» 1441 — 
» 1433.— 
» 1400.— 
» 1398.— 

» 1397.-
» 1393.— 
• 1391.-
» 1380.— 
» 1349.— 
» 1210.— 

» 1295.-
» 1*28.— 

perc. 2 
ƒ 1305 

737 
586 

ceelen; ingek. 6 bilj., als: 
pere. I 

G. J. Nijvolt, Arnhem, ƒ 1195 
Wed. .1. Wigman & Zn., 

Zutfen, 999 
Wouters en Berends, 

Diepenveen, 771 
I). .1. Kloezeman, Deventer. 744 
Van Zoest & Zonen, Arnhem, 705 
Jac. Smits, N'aarden, 698.99 

lie gunning hiervan is in beraad gehouden. 
L e e u w a r d e n , 19 Maart: liet verbeteren van 

de rivier de Tjonger le gedeelte, in 2 perceelen 
eu in massa. 

Pore. 1, ingek. 8 bilj., als: 
A. G. lluijskcs, Bedel, 
J. W. de Vries en II. v. Dijk, Delfzijl, 
C. de Jong en E. S. de Hoer, Lemmer 
P. Hel en A. Illoks, Zwolle, 
W. A. Tjalma, Oosterzee, 
II. II. Smith, Abiienum, 
H. Bennik, Utrecht, 
T. Volker, Dordrecht, 
Raming 

Pere. 2. ingekomen 13 bilj. als: 
J. J. Bouma. Laugezwaag, 
C. de Jong en E. S. de Boer. Lemmer,"» 192.800 
II. v. Dijk, Delfzijl en .1. W. de Vries, 

544.99 

/' 36,520 
» 33,700 
. 32,200 
• 31.940 
» 27,800 
.) 20.200 
» 20.000 
» 25,850 
• 35.550 

ƒ 192,800 

Smilde. 
H. L. Cusveller, Staveren en A. A. 

Schrale, Warns, 
K. Blocker, Susten, 
T. T. Kloosterman, llemelum. 
G. Goedhart, Nijmegen, 
C. van Boven, Amsterdam. 
L. Kalis Cz., Sliedrecht, 
F. G. Bekhuis en D. Damstra, Leeu

warden, 
F'. Swets, Ameide en C. Sterk, 

lleiikeliim, 
A. v. d. Meijden Az., Hardinksveld, 
F'. A. de Vries, te Rijs en A. II. v. 

d. Veer, Sondel, 
Raming 

Een biljet van onwaarde. 
Massa, ingek. 6 bilj., als: 

P. A. Bos, Gorieliem, 
C. de Jong, en E. S. de Boer, Lemmer, 't 224.500 

192,000 

» 189,964 
» 168,900 
n 187,600 
» 187,000 
» 185,700 
» 181,800 

J 179,880 

» 175,000 
» 170,990 

» 169,542 
» 204,850 

ƒ 237,300 

2o. de levering van 250,000 straatklinkers, vrij op de wal; ingek. 6 bilj., als: 
pér 1000 

A. .1. Uiterwijk, Zutfen, 
1'. Hasscle, idem 230.090 st. 

dezelfde, 20,000 » 
D . van Walree. Brammen, 150,000 » 

dezelfde, idem, 100,000 » 
•I. G. Walter, Arnhem, 
•I. Terwindt. Westervoort, 
1. van de Loo, Westpanncrden, 

3o. de levering van 80,000 Ben-ahinkeien ad 12/14 of 10/16; ingek. 6 bilj.. als: 
per 1000 per 1000 

12/14 10/16 
ƒ 59.— per waggon ƒ 70.25 per waggon 
I 55.25 i schip » 66.10 » schip 
» 59.90 
» 55.00 
» 49.00 » 60.— 
• 48.25 

/ 12.67 
» 12.251 

11.-( 
» 12.201 
» 11.60 ( 
» 11.49 
» 11.45 

11.34 

massa 
ƒ 3142.50 
» 3100,— 

I 2990.— 
» 2872.60 
» 2862.50 
» 2835.— 

Société anonyme des Gres, Yvoir, 

Goflin, Luik, 
1- liodson, Mook, 
t. Janssen en E. Burliot, Luik. 

llintherthiir. Broich, 
A r n h e m , 19 Maart: lo. het leveren en 

Plinten van heesters enz. langs de singels, plei
nen en op de nieuwe begraafplaats bij Moskowa; 
hget 6 bilj., als „O-». " wu, ais: 
Van Zoest & Zonen, 
£ . C. Boer, 
W. K. Schubert, 

te Arnhem, 
. Boskoop, 
» Naarilen, 

ƒ428 
» 899 
I 396 

Wouters en Berends, te Diepenveen, ƒ 346 
K. C. Bischoff Tulleken, » lieerde, » 329 
Jac. Smits, » Naaiden, i 299 
gegund. 

2o. het leveren en plaatsen van pot- en sier
planten voor de bloemperken in de gemeente 
en op de begraafplaats Moscowa, in twee per-

te Staveren, ƒ 1619 
9 idem . 1497 
o idem » 1397 
ii idem . 1395 
li Molkwerum, . 1393 
» Staveren, » 1319 
)i idem • 1356 
» Ondeinii'dum, » 1334 
Ï> Staveren, . 1249 
» idem » 1223 
>i Scharl, » 1199 

1 1500 

T. Volker, Dordrecht, » 206,000 
P. Hel en \ . Illoks. Zwolle. » 202,450 
F. A. de Vries, Rijs en A. 11. v. d. 

Veen, Sondel, » 201,764 
F. Swets, Ameide en C. Sterk Hz., 

Ileukelum. » 201.000 
L e e u w a r d e n , 19 Maart: bet uitvoeren van 

eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
werken langs het Roode Klif, met het onderhoud 
daarvan van 1 Mei '80—30 April '69; ingek. U 
bilj., als: 
H. L. Cusveller, 
A. D. Scbellinga, 
S T. de Vries, 
G. l i . Strikwerda, 
G. D. Joustra, 
J. R. Boom, 
J. J. Visser, 
F. B. Strak, 
P. .1. de Boer. 
C. 1'. Bakker, 
J. G. de Vries, 
Raming 

s-Hage. 19 Maart: lo. het onderhouden en 
herstellen van het postgebouw te Harlingen. van 
1 April '86—31 Maart '89; ingek. 6 bilj., als: 
.1. Huisman, te Harlingen. ƒ 999,00 
Gebr. v, d. Meer, » idem » 966,00 
,1. Posthuma. o idem » 940,00 
J. de Jong Jr., » Ahiienum, » 934.00 
J. Torenbeek. » Harlingen. 'i 923.00 
G. S. Spoelstra, > idem » 805.00 
Raming ƒ 1015. 

2o. het onderhouden en herstellen van het 
piistgebiiuw te Tiel. van 1 April '86 tot 31 Maart 
'89, ingek. 2 bilj., als: 
E. van Zetten £ Zoon ƒ 999,99 
A. F. Koch, te Tiel, » 870,00 
Raming » 890,— 

80. het onderhouden en herstellen van bet 
post- en telegraafgebouw, te Elburg, van 1 April 
'86—31 Maart '89, ingek. 2 bilj., als: 
J. Sipkes, te Elburg ƒ 698,00 
H. .1. Hengeveld » 685.00 
Raming » 725.— 

4o, het onderhouden en herstellen van bet 
post- en telegraafgebouw te Velp, van 1 April 
'86—31 Maart '89; ingek. 2 bilj., als: 
E. J. N". Steentjes, to Velp, j 760.00 
A. Ledeboer, » idem » 752,00 
Raming » 716,— 

Leeuwarden , 19 Maart, voor rekening van 
's Rijks Waterstaat: liet herstellen van de scha-
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derating aan den ronden kop van den haven-
muur tusschen de Wdlems- en Nieuwe Wil-
lemsliaven te BarUngen, ingek. 9 hilj. Minste 
inschr. was .1. de Lange, te Alinenum , voor 
j 488.-. Kaming ƒ 695.—. 

Oos le rbeek . 19 .Maart: het houwen van een 
woning met gruispakhuis, op een terrein nabij 
den rtreehtschen straatweg; ingek. 5 bilj., als: 

Gebr. Langelaar, ƒ 1770.00 
A. Geerlings, o 1652.00 
\V. Salomons, » 1582.50 
D. Frederiks, » 1665.00 
.1. Ilegens. » 1529.40 

In beraad gehouden. 
Uithoorn. 19 Maart: het bouwen eener 

landbouwei-swoning, 6 roeden hooiberg, wagen-
loods, karnschuur, molen en verdere werken, 
onder beheer van den architect J. van der 
Broggen, te Dit hoorn ; ingek. 19 bilj., als: 
M. Kijuevold, Uithoorn, ƒ 7400 
M. Scheller, Mijdrecht, » 7239 
F. Zaal. Ouderamstel, » 7214 
F. II. Honderiks, Uithoorn, » 7200 
S. v. Soest, Mijdrecht, » 7166 
C. Buisman, Nieuweramstel, » 6740 
W. Vosmeer, Mijdrecht, » 6647 
F. J. de Bruin, Nieuweramstel, » 6500 
W. v. Kooton, Nieuweramstel, > 6290 
S. v. d. Zoden, Uithoorn, » 6240 
C. J. Strijland, idem 5830 
F. de Haas, idem » 6820 
P. Oankloll', idem i> 6795 
1. Burger, idem i 6769 
T. Bolle, idem » 6744 
J. v. Scheppingen. Mijdrecht, • 6730 
N. Visser, idem - 6726 
I. v. d. Helm, idem » 5699.50 
Gebr. C. cn G. Verweij, Uithoorn, • 6666 
gegund. 
Earning ƒ 6092.75 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 27 M A A R T 1886, 

A A IN i\ ON DI GIN G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N 
H a a n d a g , 2 9 Maa r t . 

D e l f z i j l , tc 12 uien, door hurg. en weth.: hot op dc diepte bren
gen en daun.il gedurende 5 jaren opde diepte houden van de buitenhaven 
te Delfzijl, en het verrichten van eenige andere werkzaamheden aan 
de haven' aldaar. Aanw. gehouden. Raming /' 120.000. 

H r e d a , te 12 uren. door burg. en weth.: 
lo het bouwen van eene a pot bekers won ing met apotheek bij het 

gemeente-ziekenhuis; 
2o. het vergrooten der school voor kosteloos lager onderwijs aan liet 

einde van de Pasbaan; 
3o. het maken, leveren en stellen van drie gegoten-ijzeren pompen. 
Aanw. gehouden. 
I,« MUM - Kuil en . te 12 uien. door hurg. en weth.: het bouwen van 

een steenen duiker met houten fundeering iu den Wakkeren Dijk, 
tegenover de Keinnessorvuari. te Ketones. Aanw. 2U Maart, te lO'/j uren. 

' s - l lage . te 1 uur. door burg. en weth.: 
lo. het verbroeden van een gedeelte tier singelgracht langs den 

Noord Wil, te 's-Hage, en het bouwen van een wahnuur langs die ver
breeding. 

2o. het verlagen van eenige riolen te Scheveningen (herbesteding). 
Aanw. gehouden. 

I l a i - l ïngen . te 1 uur. door burg. en weth.: 
lo. het aidammen, droogmaken en herstellen van de kleine sluis; 
2o. het maken en inhangeu van een stel buitenvloeddeuren in die 

sluis. 
M i l i t i e M i i m . te 4 uren, door J. Siertsema. in het logement van .1. 

Moorlag: het afbreken van het voor- en iniddelgel>ouw en het wvder-
opbouwen daarvan met bijscluiur. Aanw. gehouden. 

K a n w e r d , 'savonds 7 uren, door A. H, van Slooten: het afbreken 
der bestaande en het l>ouwen eener nieuwe hnerenhuizing met schuur, 
op ('amminga-stute, te Arnm. Aanw. gehouden. 

Heogete'en . door burg. en weth.: de levering van S0.000 straat
klinkers. 

Hoogeveen , door de straatwegcommissie Hoogeveen—Meppel: de 
levering van 70.000 straatklinkers. 

Dinsdag-, 3 0 Maar t . 
G o r l r l i e t u . te 10 uren, door dijkgraaf eu hoogheemraden van den 

Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe: 
lo. eenige peiwclen aardewerk onder de gemeenten Hardinksveld, 

Sliedrecht, Papendrecht. Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Groot-Am
mers en Langerak, benevens het maken van steenglooiingen onder 
Langerak; 

2o. het leveren van grint, rivier- en biggelzand en het verspreiden 
van grint en zand over den Merwedijk en den dijk langs de Noord. 
Aanw. gehouden. 

' s -Hage . te 11 uren. door het ministerie van marine: het bouwen 
van een steenen magazijn voor den dienst der betonning te Knkhuizen. 
Aanw. gehouden. 

' • -Hage , te 11 uren door het ministerie van financiën: het onder
houden en herstellen van het gebouw te Zieriksee. waarin gevestigd 
zijn de kantoren van de hypotheken eu het kadaster, van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot .'tl Maart, '8U. Inl. bij den 
rijksbouwmeester in het 2e district, te "s-Hage. en den hoofdopzichter der 
landsgebouwen J. J. G. Rinkes, te Hreda. Aanw. gehouden. 

Z w o l l e , te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het Odeon: 

lo. het éénjarig ondeihond der kazerne- en andere geliou wen en 
werken te Zwolle. Raming /'2700: 

2o. het éénjarig onderhoud van de gewone werken en kazernegebou
wen in Je legerplaats hij OJdobroek. Raming ƒ 4250. Heide onder het 
beheer der genie, te Zwolle. 

Hilj. inzenden 29 Maart, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 
\ eede . te 12 uren. d<wir hurg. en weth.: het vergrooten en ver

bouwen der school. Inl. bij den opzichter f farm its, te Zutfen. Aanw. 
30 Maart, te 0 uren. 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: het leveren van 10 ijzeren schut
ten voor urinors met inbegrip van het opstellen, verschillende hard-
steenwerken en ongeveer 87 M 1 leiplaat. 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: de levering van 6,000,000 KG. 
Duitsche steenkolen voor de stoomwerktuigen, vaartuigen enz. der ge
meente en 175,000 KG. grove Kngolsehe New-Castle haardkoleu. 

Woensdag , 91 Maar t . 
' s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

verrichten van baggerwerk in het groot scheepsvaarwater over het 
Zuiden en langs den linker oever van het Scheur, beneden Maassluis, 
met bijbehoorende weiken, een en ander voor de verbetering van den 
waterweg langs Rotterdam naar Zee. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen. te 's-Huge, den ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den 
ingenieur Steyn Parvé, te Hoek-van-HoIland. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 345,000. 

Ü o l I J n s p t n a t . te 11 uren. door burg. en weth., de levering van: 
lo. 220 M 3 onderhoudsgrint vóór 1 Juli, in de haven te Cats; 
2o. 400 M 1 onderhoudsgrint vóór 1 Juli, in de haven te Kolijnsplaat. 
/ u i l e n , te 11 uren, door provisoren van het oude en nieuwe gast

huis, ten kantore van het gesticht: het maken van diverse timmer-, 
metsel-, steenhouw-, stukadoor- en smidsweiken en vontilateerbuizen I 
'net gasleiding, zoomede de levering van gegoten-ijzeren goten eu balk- • 
ijzer. Hilj. inzenden uiterlijk 30 Maart, 's avonds 7 uren. Aanw. gehouden. 

Haam. te 11 uren, door burg. en weth.: het leveren op den wal 
van p. m. 400 stère grint en het vervoeren van die grint op de ver
schillende wegen der gemeente. 

D o r d r e r h t . tc 11 uren, door den commandant iu het -"te genie-com-
mandeinent, in het lokaal van .1. C. van der Hoi-st, aldaar: het houwen 
van een fort aan den nieuwen Maasmond flloek-vau-llolland> 5e ge
deelte. Hilj. in/.eiideii 30 Maart, vóór 3 uren. Inl. hij genoemden 
commandant. Raming /' 33.000. 

V l l a g e te 12 uren. door het ministerie van wateistaat. enz.: het 
Onderhond der rivier- en bestortingswerken. behonrende tot den onder
bouw der overbrugging van het Holhmdsch Diep van 1 Mei '86—1 Mei 
'87. met het aanbrengen van de noodige voorzieningen. Inl. bij den 
h'iofdingenieiir Van Diesen, te 's-llage. den ingenieur De Kruijn enden 
opzichter Chevalier, beiden te Dordrecht. Aanw. gehouden. Haming 
ƒ 4800. 

'et-Ros r l i , te 12 uren. dooi het prov. best: het maken van de 
aardebaan. het bouwen vau kunstwerken en het met keien bestraten 
van den weg van Kersel. langs het gehucht Witivit, naar de Belgische 
grenzen en aldaar aansluitende aan den keiweg naar Postel, ter lengte 
van 8072.50 M. Inl. bij den hoofdingenieur van den prov. waterstaat, 
te 's-Kosch, en bij den opzichter II. S. F. Koenen, te Kindhoven. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 67.035. 

K g m o i i d - H i i u i e n . te 12 uren, door burg. en weth.: bet verbeteren 
der gemeenteschool. Aanw. gehouden. Raming /' 2:100. 

Hellet artslui*. tc 12 uren. dooi' den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, aldaar: 

lo. het éénjarig onderhoud van de werken en gebouwen, te Hellevoet-
sluis. Raming ƒ 4750: 

2o. het éénjarig onderhoud der werken en gebouwen, te Brielle. 
Raming ƒ 4000; 

8o. het herstellen van daken en vernieuwen van goten aan gehouwen, 
te lirielle. Raming ƒ 2150. 

Alles onder beheer der genie, te Hellevoetsluis. Hilj. inzenden 30 
Maart, vóór 3 uren. Inl, bij genoemden ingenieur. 

L e l d e n , te 1 uur. door den architect Jacobus van der Heijden: het 
bouwen van een villa aan den Oegstgeester straatweg, nabij de ge
meente Keiden. Aanw. gehouden. 

Donde rdag . I A p r i l . 
A r n h e m , te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in de Harmonie: het éénjarig onderhoud der kazernogehouwen enz. te 
Arnhem en dat tier werken en gebouwen van het fort bij Westervoort, 
onder het beheer der genie te Arnhem. Hilj. inzenden 31 Maart, vóór 
3 uren. Inl. hij genoemden ingenieur. Raming ƒ 455U. 

H o u t e n , te 11 uren. door schout en heemraden van het waterschap 
Houten, in het gemeentehuis: het leveren t van V26 M-1 grint en 100 M* 
Aniheuisch lekzand voor de wegen, onder genoemd waterschap gelegen. 
Aanw. gehouden. 

A p e l d o o r n , te 2 uren. door de directie der Kon. Nederl. Locaal-
S[M)orwegmaatschappij, volgens Bestek no. 18: het leveren, inkepen en 
bereiden met chloorzink van grenenhouten dwarsliggers ltd. bij den 
hiHifdiiigenieur-directeur K. II. van Hrederode. te Apeldoorn. 

K a p e l l e (Zeel.), door burg. en weth.: het leveren van 225 M s onder
houdsgrint en 25 M 3 grintzand. Hilj. inzenden vóór l April. 

M . - A n n a l a n d (Zeel.), door het bestuur van het waterschap St.-
Annaland; de levering van ongeveer 31)0 stère onderhoudsgrint. 

V r i j d a g . 2 A p r i l . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen en herstellen der 
hoofden VI en XI op den oever voor Neuzen. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het l ie district, te Middelburg, enden ingenieur, tc Neuzen. Aanw. 
gehouden. Raming f 2000. 

M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het piov. best.: het maken vau een basaltmuur inde 
binnenhaven bij de groote sluis te Wemeldinge, met hijhohoorendo 
weiken. hehoorende tot de werken van het kanaal door Ziiidheveland. 
Inl. hij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, enden 
ingenieur te Goes. Aanw. gehouden. Raming ƒ 3600. 

M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie vau waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov, best.: het verruimen van een gedeelte der 
Rijkswaterleiding beoosten bet kanaal van Neuzen, bewesten de Othen-
sclie kreek. Inl. hij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middel
burg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. gebonden. Raming ƒ 6600. 

W i l l e m s t a d te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, aldaar, in het kofliehuis de Uranjesociéteit: 

lo. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz. te Willem
stad. Raming I' 1470; 

2o. het éénjarig onderhoud der werken enz. aldaar. Raming ƒ 5080; 
3o. het verrichten van baggerworken in de (Jiid-Heijningsche haven 

en in de voorhaven te Willemstad. Raining / 3200; 
4o. het doen van voorzieningen aan het westelijk zeeglacis te Wil

lemstad en aan den berm van den zeedijk bij het fort Prins-Frederik 
te Ooltgensplaat. Raming J 16(10. 

Hilj. inzenden 1 April. tóör 3 uren. Inl. hij genoemden ingenieur. 
Deven te r , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Zutfen. in het hotel de Keizer, te Deventer: 
lo. het éénjarig onderhoud van do kazernegehouw'en, enz., te Deventer, 

Raining ƒ 5175; 
2o. eene buitenverving van kazernegebouwen, enz., te Döventer. 

Raming ƒ 1800. 
Heiden onder het beheer der genie te Zutfen. Hilj. inzenden l April, 

VO&r 8 uren. Ini. bij genoemden ingenieur en den hoofdopzichter te 
Deventer. 
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N - B n s r h , te II 111*011, door don kerkerand der Chr. (lor. gemeente, 
in het logement de Knge): het houwen eener kerk niet pastorie c. a., 
aldaar. 

. spankeren . to 11»/, uren. door den architect M. K. Smit, te Dieren, 
in de l.uehte: het houwen van een woonhuis te Spankeren, Aanw. 
29 Maart, te 11 uren. 

k r o n i n g e n , te 12 uren. door het prov. best.: het maken van een 
bepuind jaagpad op den berm van den parallelweg langs bet vei bin
ding skanaal Winschot er- Hoornschedicp, en bet aanbrengen van steun
palen om de boomen op evengenoemdeu weg eu op den singel weg 
banister—Boterdiep. Inl. bij den hoofdingenieur, tien ingenieur en den 
opzichter L. Edens, te Groningen. 

' s - l l a g c , te I uur. door het ministerie van waterst. enz : bet leveren, 
bereiden tegen bederf, vervoeren en opslaan van palen en sehoorpalen. 
ten dienste der Rijkstelegraaf. Inl. bij den inspecteur der Rijkstelegraaf, 
te 's-llage. 

' s -Hage. te i uur. door het ministerie van waterstaat en/..: bet 
omlt rhoiiden eu herstellen van bet Rijkstelegraafgohnuvv te Arnhem, 
van 1 April '80—1,1 Maart '8.1. Inl. bij den rijksbouwmeester iu het le 
district, te 's-Hage, en bij den hoofdopzichter der Landsgebouwen I). 
Kokkons. te Zwolle. Aanw. gehouden, Raming ƒ 910. 

N e u z e n , te 3 uren. door het bestuur der water keering van den 
ralainiteusen polder Nieuwe-Neuzen. in bet logement van F. A. Susijn: 
bet doen van vier grondboringen tot eene gezamenlijke diepte van 190 
M. Aanw. 20 Maart, te 1 win. 

% r i i e u : i i i d r i i . Ie 3 uren, door burg. en weth.: eenige herstellingen 
aan den kerktoren. Aanw. gehouden. 

l i i - o n l n g c i i . 's avonds 8 uren, door den architect J. 1'. Hazen, inliet 
café liijkholt : bet daarstellen van een pliotograpbisch atelier op den 
hoek der (hide-Botoringe- en Poslstruten. Aanw. 29 Maart, te 11 uren, 

H i l l c g u m . in het café Weeresteiu: het bouwen van een dubbel 
burgerwoonbuis niet schuur, in de buurt Weeresteiu. gemeente Hille
gom. lui. bij den bouwkundige Jh. Guldeinond, aldaar. Aanw. 31 
Maart. 

( « o e d c r e c d e , door het bestuur van den polder den Nieuwen Oost-
dijk: de levering van 410 M 3 grint. 

Z a t e r d a g , 3 A p r i l . 
U t r e c h t , te 12 uren. dooi- dijkgraaf en hoogheemraden van den 

Lekdijk bovendaius, iu bet gebouw van kunsten en wetenschappen, 
aldaar: het verhoogen van het dijkvak tusschen de Rijks-lnilpsehut-
sluis. te Vreeswijk, en het klaphek.'over eene lengte van 2100 M. Inl. 
bij K. G Wentink, te Schalkwijk. Aanw. 29 Maart, te 10 uren. 

l i l e t i , te 12 uren, door burg. en weth. van I'den en Hoekei: het 
bewerken der aardebaan, het bouwer, van kunstwerken en het begrinden 
en wederzijds gedeeltelijk met keien bestraten van den beslaanden 
weg tusschen den provincialen weg in Volkel onder l'den en dei: be-
staanden klinkerweg te IJoekel, lang 3950 M. Aanw. 29 Maart, te 
10 uren. 

T c r h o r g , te 3 uren, door Mr. W. D. Bosch, in het logement van 
inej. Te Leuken: het bouwen van een villa met stal en koetshuis op 
een terrein tegenover den Stationsweg, aldaar. Inl. bij den opzichter 
Hoezo, te Ter borg. Aanw. 3 April, te y>/a uren. 

Itccrta (Gr.), te 5 uren, door burg. en weth.: het herstellen en ver
lengen der walbeschooiiiig te Winscboter/ijl. 

MJmegeu . door den architect W. ('. A. Hofkamp, in het hotel van 
V. Tboonseu: het bouwen eener stootndakpannenfabi iek tni't bijlevering 
van alle materialen enz., op een terrein nabij Nijmegen, ltd. bij ge
noemden architect. Aanw. gehouden. 

M . - A n i i a p a r o c h i c . door het dijksbestuur van het waterschap het 
Oude-llildl: bet afbreken van vier oude bruggen en een voetbrugje en 
liet bouwen van vier vaste houten bruggen en een voet brugje. Aanw. 
31 Maart, te 1 uur. 

A a I tn in . door .1. van der Wint: bet afbreken van een oud en bet 
houwen van een nieuw burgerhuis, bij Dokkinn. Inl. bij den architect 
D Booyenga. Aanw. 31 Maart, te 2 uren. 

•Paandag. .» A p r i l . 
M a a s t r i c h t , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. bost.: 
het maken van paa(regelwerk niet tuinen enz. langs de kanaal-

boorden der Zuidwillomsvaai t, iu de gemeente Weert. Kaming /' 5000; 
So. het verrichten van baggerwerk tot verbetering van de Zuidwil

lemsvaart tusschen sluis no. 14 en de Noordbrabaiitsche grens bij sluis 
no. 13. iu de gemeente Nederweert. Raming / 3001». 

Inl. bij den hoofdingenieur in bet Te district enden ingenieur Hekaar. 
beiden le Maastricht. Aanw. 29 Maart. 

> lukkuin , te 12 uren, door het dijksbestuur van Wonseradeels-
Zuiderzeedijken, iu de Prins: de gewone onderhoudswerken aan de 
zeewering van het waterschap. Inl. bij den dijksopzicliter, te Gaast. 

A m s t e r d a m , te 1uren, door burg. eu weth.: 
lo. het bouwen van een darnienwassc.beiij, een stal motslurlitkamer 

voor verdacht vee. een ketelhui!* niet schoorsteen, een bergplaats en 
afsluitingen voor de algemeene slachtplaats in de Stadsrietlaudeu. Inl. 
op het terrein aan de directiekeet, te 11 uren; 

2o. liet verrichten van eenige herstellingen eu vernieuwingen, bene
vens het onderhouden ged. '8ft aan de huizen, torens, poorten enz, de 
gebouwen ten behoeve van het onderwijs, de politie, de bi and weer en 
ilie op de algemeene begraafplaatsen, lid. bij den stadsarchitect aan de 
Stadstininiortuin tusschen 10 eu 12 uren. 

T i e l , te 1 uur. door de directie van de spaarbank, iu de bovenzaal 
van bet beursgebouw: het bouwen van een gebouw, ingericht voor 
leeszaal, concertzaal en vergaderkamers, benovens conciërgewoning enz. 
Inl. bij den architect I). Kruijf, te Utrecht. Aanw. 30 .Maart, te 
12 uren. 

J a a r s v e l d , te 1 1 ._ uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 
Lekdijk benedendains en van den I.lscldam: 

lo. het uitvoeren van aardewerken in 3 perceelen. Raming f 19,000, 
ƒ 8700 en f 10.300; 

2o. de levering van grint; 
3o. het vervoeren van die grint; 
4o bet maken van steeiiglooiingeu. 
Aanw. 31 Maart, te 10 uren. 
U es i d o p e (Zeel.), te 2 uren, door burg. en weth.: het aanbrengen 

van eenige veranderingen aan en in de openbare school. Aanw. 2'J 
Maart, te 2 uren. 

R o t t e r d a m , te 3 uren, door den architect O. Vuijk. in het hotel 
Cooinans. aldaar: bet anioveeren van eenige perceelen op een perceel 
aan de Tuiudersstraat. en het daal terplaatse bouwen van drie woon
huizen. Inl. bij genoemden architect. Aanw. 3 April, te 2 uren. 

O v e r t o o m (N.-IL). door administrateuren van den Sloterstraatweg-
de levering van 120,000 ie soort Waalstraatklinkers. 

IHnsr iag , ii A p r i l . 
A m s t e r d a m , te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der 

j lo. het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen. te Amsterdam 
Raming / 8000; 

2o. bet één ja ru: onderhoud van de werken iu de stelling van Amster
dam. Raming ƒ 3300: 

So. eene verving enz. van gebouwen en voorwerpen te Amsterdam. 
Raming ƒ 2030. 

Hilj. inzenden 5 April, voor 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 
~»-hagen (N.-H.). te 10 uren, door burg. en weth.: 
lo. het gewone jaarlijkse!.e onderbond der gemeenteeigendommen: 
2o het straatwerk der gemeente (zonder leverantie). 
Aanw. 3 April, te 9 uren. aanvangende aan het raadhuis. Hilj, inzenden 

5 April, voor 3 uren. 
/ l i f t e n , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in bet logement de Zou, aldaar: 
lo. het éénjarig onderhoud van de werken, kazernegebouwen, enz., te 

Zut feu. Raming 8500; 
2o. bet éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen, enz., op de 

legerplaats bij Millïgen. 
Heiden onder hot beheer der genie te Zutfen. liilj. inzenden 5 April, 

vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 
' s - l lage . te II uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie: 
lo. hot éénjarig onderhoud der kazernegebouwen, enz. en der werken. 

Raming ƒ 16,000; 
2o. eene bhinenverving van de Aloxanderskazerne. Raming /' 1950. 

| Heiden te 's-llage. Hilj. inzenden 5 April, vóór 3 uren. Inl. op het 
bureau dor genie. 

Hasse l t , te 12 uren, door hel bestuur van het waterschap Hasselt 
en Zwartsluis, iu het logement de Herderin: liet verhoogen en verzwaren 
van den dijk tusschen Hasselt en Zwartsluis, langs den rechteroever 
van het Zwartewater. lui. bij de ingenieurs Van Hasselt en He Koning, 
te Nijmegen. Aanw. 30 Maart, te 10 uren. Raming /' 87.000. 

H a s s e l t , te 12 uren. door het bestuur van het waterschap Hasselt 
en Zwartsluis, iu hot logement de Herderin: het bouwen van een 
dijksinagazijn met schuiteuhuis op den binnenberin van den Zwarte-

j watoi-seheiiilijk. Aanw. 31 Maart, te II uren. 
K a m p e n , te ISSrjm uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

I te Zwolle, in het hotel des Pays-Bas, te Kampen: 
| lo. het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen enz., te Kampen. 

Raming ƒ 4750: 
2o. het doen van voorzieningen, iu verband met het vervangen der 

] gemetselde fornuizen in de keuken van de kazerne te Kampen door 
: Senkings-foinuizen. Raming f 1020. 

Heiden onder het beheer der genie te Zwolle. Hilj. inzenden 5 April 
vóór 3 uren. bij den opzichter van fortificatiën, te Kampen, lui. bij 

I genoemden ingenieur en oplichter. 
U t r ech t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor-

I wegen, aan het centraalbureau : 
lo. Bestek no. 438. het maken van eene wachterswoning bij K. M. 

1 1325, tusschen Breda en Gilze-Rijen, ten behoeve van den spoorweg van 
J Tilburg naar Breda. Inl. aan het centraalbureau en bij den sectie-

ingenieur IL E. Reunite, te Breda. Aanw. 30 Maart, te 10' \ uren. 
Raming ƒ 2440: 

2o. Bestek no 439. het maken en stellen van afrasteringen met bij-
i komende werken voor hot gedeelte Kesteren—Boesd van den spoorweg 
j van Kist naar Dordrecht, lui. aan het centraalbureau en bij don sec tie-
| ingenieur I". Sassen, te Nijmegen. Aanw. 31 Maart, te 12 uren, aan-
i vangende te Tiel. Raming /' 8350. 

Maa*dam te 3 uren. door W. van de Griend: het anioveeren van 
i de bestaande schuur en het wederopbouwen van eene nieuwe graan-
} schuur. Aanw. fi April, te 11 uren. 

Ilngvt Ier (Kr. : een belangrijke verbouwing aan do boerenbuizing. 
I bewoond door S. S. de Witte. Inl. bij den architect K. Brouwer, te 
1 Kornjiuu. Aanw. 1 April, te 12 uren. 

W o e n s d a g . ï A p r i l . 
A m e r s f o o r t , te 10 uren. door don eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, iu de sociëteit Concordia: 
lo. het éénjarig onderhond van de kazernegebouwen enz., te Amers

foort, onder het beheer der genie, aldaar. Raining f 7150: 
2o. hot éénjarig onderhoud van de werken in do Grebbelinie en de 

linie in de Neder-Betuwe, onder liet beboer der genie, te Amersfoort. 
Raming f 2000. 

Hilj. inzenden 0 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 
Aanw. 3 April, te 10 uren. 

H e l d e r , te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie: 
lo. het éénjarig onderhoud van de werken en kazernegebouwen, enz., 

te Helder en op Tessel. Raming /' 7870; 
2o. eene verving van gebouwen te Heldor. Raming ƒ 1000. 
Heiden ouder bet beheer der genie, te Helder. Hilj. inzenden C April, 

vóór 3 uren. lui. bij genoemden ingenieur. 
C r a v e , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 

Nijmegen, op het bureau der genie te Grave: het éénjarig onderhoud 
van de kazernegebouwen, enz., te Grave, onder het boboer der genie 
te Nijmegen. Hilj. inzonden 6 April, vóór 3 uien. Inl. bij den opzichter 
van iortilication, te (.rave. Raming /' 1350. 

L e l d e n , te 12 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, 
in het geiocenlandshuis: 

lo. de levering van verschillende houtwaren in 7 perceelen; 
2o. de levering van dijk- en weginaterialen in 5 perceelen. 
Inl. bij den ingenieur, te Leiden. 
L e l d e n , te Vj, uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, 

in hot gemeenlandshuis: het verdiepen van de .lan-G ij zen vaart, tusschen 

het Kooide r-Spaa ine en de Helft, in de gemeente Schoot en. Inl. bij den 
ingenieur, te Leiden. 

Donderdag . s A p r i l . 
H o o r n , te II uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 

Helder, iu het hotel de Doelen, te HOOIT.: het éénjarig onderhoud van 
de kazernegeboiiwen, enz., te Hoorn, onder het behoor der genie, te 
Bolder, liilj. inzenden 7 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden inge
nieur Raming f 2570, 

V r i j d a g , fft A p r i l . 
M l d d e l k u r g , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitbreiden van de dubbele sluis-
en hrugwachterswoiiiiig aan do binnen-, keer- en schutsluis van het 
kanaal door Walcheren, te Vlissingen. Inl. bij den hoofdingenieur ill 
het lie district te Middelburg, en den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 
1 eu 3 April. Raming / 4000. 

Z w o l l e . te 12 uren, door bet prov. bost.: 
lo. hel leveren van grint, ten behoeve van hot onderhoud der pro

vinciale grintwegen, van ophaalbrug no I langs de Hodemsvaarl naar 
Heemst' en langs de Luttethoofilwijl., in 2 perceelen; 

2o. het uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen aan tien straat
weg langs de Dode ms vaart tusschen de Balkbrug en de Ongelukkige 
Wijk. Aanw. 1 April, te 2 uren. Raming ƒ IhOO; 

3o. het onderhoud van het le. 2e en 3e perceel der provinciale grint
wegen in Overijsel. van 1 Mei '80 30 April '87. Raming: le perc. 
J 3110, 2e perc. ƒ 4030. 3o perc. ƒ 1180 

Z a t e r d a g . 10 A p r i l . 
Hoek (Zeel.), door burg. en weth.: hel bouwen eener onderwijzers

woning, aldaar. Aanw. 3 April, te 2 uren. 
I l l n s d a g . 13 k p r l l . 

t .oi it IM in . te 10 uren. door den eerst aan wozond-ingonieiir tier 
genie: _ 

lo. het eenjarig onderhoud van de werken en kazernegebouwen, tc 
Goricheui, te Vuren en bij do sluis te Dalem. Raining ƒ 7500: 

2o. het éénjarig onderhond van do werken van de Nieuwe Roll uidseho 
waterlinie aan de Lingo, eu van daar tot de Lek. Raming /' 3200; 

2o. het éénjarig onderhoud van de werken en kazeriiegonouwen, te 
Woudricheiii en te Loevostein, en do forten bezuiden do Waal en 
Merwede. Raming ƒ 4900; 

4o. het éénjarig onderhoud dor werken van het iuiuidatiekanaal int 
de Waal. benetien Tiel. naar de Liuge. Raming f 000. 

Alles onder het behoor der genie, te Gorichem. Bilj. inzonden 12 
April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 

Ut rech t , te 10 uren. door tien eerstaanwezend ingenieur der genie, 
in het gebouw voor Kunsten eu Wetenschappen: het éénjarig onder
houd van de: 

lo. werken en kazernegebouwen, enz., te Utrecht en op de leger
plaats bij Zeist. Raming ƒ 8000: 

So. werken in de Nieuv.e llnllaiidsche waterlinie, van af de Klop tot 
en met Vreeswijk. Raming / 10.100; 

3o. werken in de stelling Honswijk. Raming ' 2100; 
4o. werken te Wijk-bij-lJuurstede en van daar tot. Odijk. Raming 

ƒ 2400; 
5o. eene verving van werken en gebouwen. Raming / 3500. 
Alles ouder bet beheer der genie, te Utrecht. Hilj.inzenden 12 April, 

VÖÓr 3 uren. lui. bij genoemden ingenieur. 
Koermond , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Nijmegen, op hot bureau der genie, te Roermond: hel éénjarig 
onderhoud der kazernogohoiiwon, enz., te Roermond, ouder het beheer 
der genie,' te Nijuigen. Hilj. inzenden 12 April, voor 3 uren. Inl. bij 
don opzichter van fortificatiën, te Roermond, Raming ƒ 2050. 

V t o e n « d a g . 14 A p r i l , 
' s-l lage, te 11 uren, door hot ministerie van waterst. enz.: het 

maken van het noordelijk gedeelte van de voorhaven van liet kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede, iu het Open IJ bij de 
Stadsrietlaudeu te Amsterdam, behoorende tot tie werken voor don 
aanleg van een kanaal ter verbinding van Am-sterdam mei 'Ie Mei-wede. 
Inl. bij tien hoofdingenieur Wollati, te Utrecht, eu den ingenieur Kluit, 
te Amsterdam. Aanw. 7 April, te 12 uren. Raming j' 049.350. 

's-Hage . te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz : het ver
richten van schilderwerk aan het hoofdgebouw op heï ('entraal-per-
sonenstation, te Amsterdam. Inl. bij tien eerstaanwezend-iiigeiiieui tier 
Staatss-,Hiorwogeii, te Amsterdam. Aanw. 6 en 7 April, te 11 uren. 
tUrning ƒ 18.700. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: liet 
maken van tie aarde haan, do kunstwerken, tie werken tot overgang, 
bewaking, afdeeling, enz eu eenige verdere werken voor hot gedeelfe 
Druilen—Vlijmen van tien spoorweg Zwaluwe—'s-lkvsch. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te 's-Hoseli. Aanw. 0 
en 7 April, te II uren. (tuning ƒ 335,000. 

' s -Hage , te 12 uren. door het ministerie van waterstaai enz.: het 
maken van eene douane-goederenloods met voorplein en een douane-
park, benevens het leggen van S'siren op het station Groningen. Inl. 
bij tien cerstaaiiwezeiid-ingenieur tier Staatsspoorwegen, te Amsterdam. 
Aanw. 0 en 7 April, te 11 uren. Raming,/ 50.900. 

' s - l l age , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz. : het 
maken van opritten met grondmuren naar de |>errons tusschen het 
hoofdgebouw eu de beide doorgangen op hel ('enfraal-porsonciishtfiou. 
te Amsterdam, lui. bij den eciNtaunwozeiid-ingeiiieiir tier Staatss*NHir-
wogen, te Amsterdam. Aanw. 0 rn 7 April, te 10 uren. Raming 
ƒ 49,500. 

Hon dei-dag . I.» A p r i l . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het voortzetten van de verbetering 
vitn don omringdijk op het eiland Harken, behoorende lol de zeewering 
iu Noord-Hollaad. Inl. hij den hoofdingenieur, to Haarlem, en don 
ingenieur, te Hoorn. Aanw. 8 April. Raming ƒ 4500. 

R r e d a , te II uren, door den eerdaanwezèiul-ingeniour tier genie, 
iu het kofliehuis het Hóf van Holland: 

lo. het éénjarig onderhoud van de kazornogchuuwon, enz., te Itivda. 
Raming ƒ 11,500; 2o. het éénjarig onderhoud van de Koninklijke Militaire Academie, te 
Rreda. Raming f 5700. 

Bilj. inzenden 14 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur 
en den hoofdopzichter van fortificatiën. 

V r i j d a g , f<» A p r i l , 
' s - l ios r l i , te lO'/'j uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gelMMiw van bot prov. bost.: 
lo. hot voortzetten dor steeiiglooüugeti langs tie dijken der Zuiil-

Willemsvaai t, tusschen de Dungensclie brug en 's-ftosch, naming ƒ6700: 
2o. de voorziening van de kaïiiialboorden der Zuid-Willemsvaart, in 

tie provincie Noordbrabant. Raining /' 7000. 
lui. bij den hoofdopzichter in hot 0e district, den ingenieur Keurenaer 

en den oplichter Weehuizen, te 's-Bosch. Aanw. 9 April. 
Kur t : , te I I uren. door het bestuur der waterkoeling van den cala

miteiten Burg-en-Wostlaiulpolder. in lief gemeentehuis: het herstellen, 
vernieuwen en onderhouden lol 30 April '8'van tie aarde-, kram-, rijs-
en steeiiglooiingswerkeii aan do waterkoeling' van genoemden calauiiteu-
seti polder. Aanw. 9 en 12 April, tusschen l't en 12 uren. 

' s - l lage, te I uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en horstellen van tie gebouwen enz.. Iiehoorende tot de 
herstelliiigswei kplaats van de Rijkstelegraaf Ie 's Rage. van dendagna 
de kennisgeving dor gunning van het werk lot en mt-t 31 Dec '88. Inl. 
bij den Rijksbouwmeester iu het 2e district en den hoofdopzichter der 
la'iitlsgebouwen .1. A Weinberg, te 's-Hage. Aanw. 9 April, te 10 uren. 
Raining ƒ 1847. 

M a a n d a g , I » I p r l l . 
t l . I . I ^ I i i ' l i l te 10 uren. door hot ministerie van waterst. enz", aan 

het gebouw van het prov. best.: 
In. het maken van bestrate goten enz., 00 den Rijks-grooten-weg der 

le klasse Maastricht—Battice. Raming ƒ2000; 
2o. het leveren en verwei kon van oniferhoudsmalerialon op den Rijks-

grooten-weg der le klasse Maastricht—Nijmegen, Raming f 5000. 
Inl bij den hoofdingenieur in le-t 7e district en den ingenieur Hekaar, 

beiden te Maastricht. Aanw. 12 April. 
B l n s d a f , 20 « p r i l . 

s i . - M a a r t e n s d i j k (Zeel.), te 12 uit n, door het bestuur van het 
waterschap: het vei nieuwen van de zeesluis van den 'Milder Slabbecoorne, 
en het maken van een vingerling. Aanw. 17 April. 

W «e na tl a c . 21 A pr i I. 
s - l l nge , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: hot maken 

van werken tot verdediging van don rechteroever der Dordtscho Kil. 
tusschen de kilomoterraaien 128 en 126, onder de gemeente 's-Gi-aven-
tleel. lui. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te \-IIage. bij den inge
nieur De Bruijn eu den opzichter De Kiewit. beiden te' Dordrecht. 
Aanw. 14 April. Raming f 4760. 

' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
voortzetten der verdedigingswerken aan den rechteroever der doorgra
ving van Hoek-van-IIolland, voor de verbetering van den waterweg van 
Botterdam naar zee. Aanw. 11 April. Raming ƒ 10,800. 

' s - l l age . te 12 uren, door bet ininislerie van waterstaat enz.: het 
maken van gebouwen en eenige verdere werken tot uitbreiding van 
bet station Leeuwarden. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur dor 
Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 13 en 14 April, te 11 uren. 
Raming / 125,300. 

Wornsdag , '1H I p r i l . 
' s - l l age , te 12 uren. door hot ministerie vin waterst. enz.: het 

maken van bijgebouwen op het station Kost oren. lol. bij don eerst
aanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Arnhem, en den sectie-
ingenieur, te Amersfoort. Aanw. 20 eu 21 April (e 2 uien. Raming 
ƒ '20.100. 

Op onkep i ia lden d a t u m . 
I l r o n r i j p : hot afbreken en opbouwen van een voorhuizing en hals, 

kelder enz., op tie zat he .Jelliiiga, le Idaard. Inl. bij R. Keikema, te 
Dronrijp. Aanw. 30 Maart, te I O ' / J uren. 
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A K L O O P 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
Brachten, i t Maarti het vergrooten 

het huis v;lll .1. Pnstllllluu S/., bewoond don 
Coraillon, ahtaar, onder beheer van den ar 
tect l i . l i . Dunrama; ingek. 10bilj., als: 

te Drachten, 
i idem 

llictcrs, 
Bleker, 
Hos, 
Woltl 
link, 

• l u s . 

.1. Brons Ez., 

.1. I.. Bultman. 
II. Nielaud, 

te l.ellens, ƒ2805 
» Appitigeilalu. 'i 2844 
• Bedum, i 2770 
• Idem i 2(W0 
i Oostwold (Oldambt),» 2405 
ii Wagenborgen, •> 2470 
a Lopporsiiiii, II 2475 
II Wirdum (Grou.i, H 2474 

F. Selnitler, 
I'. Nioland. 
W. II. Rothschafor, 
II. Buitenkamp, 
.1. I'ot, 
J. Crone, 
gegund. 

te Termuntorzijl, 
n Wuiluin (Grnti.), 
» Stedum, 
'i Siilileliiiron, 
n Stedum, 
i> appingadam, 

24fi0 
2428 
242» 
2383 
2:155 
2337 

.1. ï . v. Muilen. te Drachten, ƒ 2787 
II. Hendriks, i idem » 2072 
M. Wibbelink, » idem » 25ur> 
K. v. il . Veen, » idem , 2580 
.1. II. Poutsma, n Terwispel, » 2544 
W. v. d. Volde, I. Drachl » 2497 
R. A. v. d. Veen, » Terwispel. n 2479 
t'. Schiere, » Ronrnlierguni, » 24:15 
1'. Vonk. » l'rotcrp, » 2423 
.1. Wililielink. » Drachten, » 2350 
gegund. 

Ierseke, 111 Maart: hot maken van vier 
vloeipiittoii op pen I 49 der lerselie oestorliank 
voor K. vim den Bosch .V Co.. to (iocs; ingek 
l.llj., al: 

A m s t e r d a m . 22 M:l;ll 
Bestek no. ,'170. hot uitvt 
Zaandam—Enkhuiien, in 5 

, viHir rekening dor Hollandsehc IJzorcn-spnoruogiiiuutschappij: lo. 
oren van onderhoudswerken op den s|morweg Helder—Amsterdam en 
perceelen eu in massa. 

Inschrijvers on Woonplaats. 

l;llo 

M. Westdorp, 
P, Dronkers, 
M. Iloogesteger, 
C. do Wilde A l , 
gegund. 

Klll l l l lei I . 
riet. lang 1.80 

' Ierseke. 
Kapello. 
Ierseke. 
Kattendyke 

ƒ 4560 
'i. 448(1 
.1 4398 
.1 4:154 

20 Maart: het leveren van 
il 2 M.J ingek. 0 bilj., als: 

perc. 1 perc. 2 1 
/' 320 / 5U4.U.1 

3011.00 528.52 • 
400 
297 543 
309.00^070.87 
288 528 

511 
/ 

llek-

A. v. d. Vaart. 
J. de Graaf, 
W. Maas. 
.1. Weolanil. 
II. Ilulilieldam, 
1'. Lucas, 
W. Hens, 
.1. do Graal' l.z... / 838.12 
.1. Voth l'.llz., Papendrecht, 767 

In massa gegund aan .!. Voth. 
L e e u w a r d e n . 20 Maart: hot verdiepen dol 

Kngelonvaarl en Vooiisehoidilig, loopeiule van 
uit de Tjongei' tot dc Hcerensnot, te Heeren 
veen; ingek. 9 bilj.; minste inschr. was ü 
Ancina, te Midhuii, voor ƒ 11,98';. aan wien het 
werk is gegund. 

Assen , 20 Maart: liet houwen van oen hui: 
aan de Singelstraat voor S. Hiegentlich: ingek 
8 bilj., als: 

A. Rakkert. 
G. 11. Broekema, 
C. v. Zooien, 
II. .1.living 011 Siiialloiilirook, 
II. do Vries, 
Haren Winters, 
I). II. Wieling, 
A. Diehlman, 

l l c r f ; e i i -op -Zoa i i i , 22 Maart 

/• 5851 
I. 5100 
II 4747 
11 441»! 
11 4180 
3 40115 
11 4000 
» KMO 

het maken van 
0011 keiweg van Bergen-op-Zoom naar Moor 
straten, voor rekening der gemeente Bergen-np 
Zoom, onder beheer van den architect It. l i . C 
van Someren; ingekomen 8 bilj. als: 
.1. M. G 's-Bosch, 

Seliijudel, 
Helmond, 
Braille lo Comte, 
Dongen, 
llorgeii-op-Znoni, 
Staiiddaarliuiti'ii, 
Bergen-op-Zoom, 

ilioolhaaldor, 

riiijteii 
J. v. d. Iliiuge 
F. Glten. 
Boni' du Mout 
I'. Driesen, 
II. ,1. Horsten, 
I'. Bngaerts, 
I'. Verheul, 
gegund. 

's-Hage, 22 Maart 
Schutsluis aan don 1 
20 bilj., als: 
J. B. Sjerp, Rotterdam, 
G. Keij, idem 
•I. SehoeniiH'ijer en A. K> 

idem 
C. Blankevoort, Monnikendam, 
K. Hollander, Gouda, 
D. Volker. Dordrecht, 
D. .1. I'lenherg, Rotterdam, 
I'. Linthout on B. do Waerd, 

Hellevootsluis, 
J. ,1. v. Sliiisdaui, Ilorilrei'ht, 
Jan Smit VII, Slikkerveer, 
1: .1. Hartngh, Amsterdam, 
C. Vorweij on S v. SiM 'st, Mijdn 
N. Hoogoudoorn ('/.., Giesenilain, 
.1. Slenters, Haarlem, 
Ch. I'. W. Dossing, Gouda. 
A. v. d. Moijdoii A/., Hardinksvo 
I.. Kok. I.hiiuiden. 
Rh. Verbriiggeii, Waddiliksvcen, 
C Wjjbrauds H Co., 's-llage, 
M. A. J. Taverne. idem 
Raming 

A| i |» lngedai l i . 22 Maart: hot 

57.774 
51,888 
51,7911 
51,589 
51.494 
51.-09 
50,000 
40,747 

het bouwen eener nieuwe 
lidschendam; ingekomen 

ld. 

twee overdekte incstborg. 
bilj., als: 

II5.IHK1 
114.1100 

II1811118 
107,80:i 
100.550 
lOt, VOO 
1110,000 

.1 105,000 
11 104,260 
I. 103,1180 
II 101,815 

it, I 1111,1011 
.1 100,000 
» 98,000 
II 90,290 
11 95,498 
,1 113 000 
1. 92,400 
.1 91,900 
» 91,047 
» 100,000 

bouwen van 

.loost Holster .1/.., AlllStel 
A. Kramers, idem 

II. v. Doorn. idem 
Doiitokom. iilein 
Krijllen, Helder, 
Botman Ol., Bovoiikarspol, 

Blauw, Hoorn. 
Plas, Puriiieretid. 
.1. Maks Jz., Amsterdam, 
X. VI.lining, Sclingeii. 
Rh. Braun, Beverwijk. 
Overtoom, Schiigcn. 
do Vries. Purmerend, 
Kok. I.hiiuiileii. 
Selireliders. Kolhoru. 

I. . C. Oiidt. Winkel. 
A. Graali; Helder, 
G. Moorman, idem 
II. .1. Meekers, Alnst 
I'. Ilonijk. Seh; 
Rh. Verbruggen, 

veen, 
Raming 

'dam, 
11. 
Wadduiks 

perc 1 perc. perc. 3 perc. 4 

ƒ 0200 

11700 
6173 

021 in 

O.'illO 
3 * * 0 
5900 
0100 
5500 
6189 

ƒ 05511 

4000 

ƒ 8800 
9200 
WOO 

rsoo 

92011 

f 2480 
24.10 
30.it! 

2470 

3000 

perc. 

f II.-.11 
' 1340 

1340 
2100 

2000 

ƒ 25,800 

24.200 

24.000 
23.90(1 
23.00(1 

2:1,897 
24.723 

2o. Bestek 110. 380. 
Rotterdam 011 Haarlem 

hot uitvoeren van 
-Uitgeest, in 0 perc 

Hl,Ie 'hoiiilsworkcn 
on in massa. 

den spoorweg Amsterdam 

Inschrijvers cn Woonplaats. perc. 1 perc 2 perc 3 perc. 4 perc. 5 I |KTC. 0 
I 

v. Amoriim, Leiden. 
Dijk. Noordvvijkerhont. 

Beverwijk, 

II. .1. 
A. v. 
V. Rh. Braun. 
Th. Vos. Delft, 
M. Meijers. idem 
,M. Wardenier Jz., Haarlem 
I'. IL Zieren, Benneliroi'k. 
M. Mulder. Haarl , 
R. Kiijiii. Bcnncbroek, 
I,. Kok, IJiiiuiden, 
H. ('ruijlf, Amsterdam. 
R. L. v. Erkel, Leiden, 
Rh. Verbruggen, Waddiiik: 

I». v. Kss 
Raming 

lalfvve 

j _ _ _ / 2037 
— »»»» — 2003 

ƒ 14.200 13,01)0 /' 17.000 ƒ 4900 3200 / 8000 
— — i . v . v v . .— — 

10.91 III 12.000 16,900 5000 3000 WiOO 
17.40(1 — — 4900 — 6600 
17,000 — — — — — 
— — — — — r . « : i l 

17.070 — — — — 
— — — 4330 — — 

I I . » » » — — 4 1 » » — _ 
— 12,200 — — 2600 

17,977 - - - - 5777 

ƒ 59,900 

54,932 

51,000 
So, Bestek 

Winterswijk. 
381, 

5 per 
hel uitvoeren van onderhoudswerken op den Ooste 
i'i'li'ii en in massa. •ijMMnv en Zutfei 

Inschrijvers en Woonplaats. |>eir. 1 perc. perc. 4 perc. 5 

laatsi'ii; ingekomen 14 

W. v. (I. Koon, Amersfoort, 
J. Klaurenheek. idem 
I. ruinen. Hilversum, 
I. II. Boks, Araerefoort, 
et. N. Swaan Jr., Hilversum 
Joost Holster J/., Amsterdam 
I). W. Veiieinans, Nieuwer-

mistel, 
H. Vernielen, \Ve<'Sp, 
l>ekkei'cn lioendennaker.jAni 

sterdam, 
J. v, d. Braak, Apeldoorn, 
i ' . v. LocbenL Winterswijk, 
(•. Schmink, Zutfen. 

W. v. Willigenburg, Utrecht, 

W. v. Doornik, liaarti, 
.1. Poot, Amsterdam, 
W. v. Dijk, Jutfaas, en K 

KiKiriiuiiiiler, Maartensdijk 
II. .1. te SUepe, Winterswijk, 
.1. (i. v. d. Geest, Amei-sliMirt 
('. ter Haar, Winterswijk, 
M. II. Kijsvngel. Dumpt, 
II. MOUW, Hilversum, 

Burning 

II *S4 

14.212 

14,200 

12,845 
I 3.300 

12,854 

13,702 

8799 

3800 

17,020 
12,200 
11.800 3450 

12,500 3700 

14.400.07 3798.28 

12,333 3333 
12,574 3400 

15,800 

/' 5383 
5795 

lil 20 

IS.M» 
5432 
5380 

56111.83 

5400 

ƒ 2350 

2300 

22112 

2375 
2380 

2540,39 

2379 
2370.20 

2470 

/ 1520 

1500 

1595 

1400 

1078.80 

I 2 « » 

1464 

1580 

/' 23,900 

29,400 

29,400 

25,155 

26,000 

25.250 

4o. Bestek no. 382, het uitvoeren van onderhoudswerken op het baanvak Amsterdam, in 2 
perceelen cn in massa. 

Inschrijvers en Woonplaat-, 

M. H. Eijsvogol. liunipt, 
l i . v. Biiuren, Amsterdam, 
II. J Meckel's. idem 
F. G. Degenhardt. idem 
A. Kramers, idem 
W. v. d. Kooij, Amersfoort, 
Pb. Verbruggen, Waihlhiksveen, 
M. Wardenier Jz., Haarlem. 
C. .1. Maks Jz., Amsterdam. 
D. W. Veuemans. Nieuweramstel, 
Joost Holster Jz., Amsterdam, 
M. Deutekom idem 
C. v. Boven. idem 
G D. v. Doorn, idem 
W. H. Struijs, idem 
Raming 

NB. De vette cijfei-s stellen de minste inschrijvingssommen 

liorc. 1 perc 2 

ƒ 8933 
9200 
»C00 
9000 

9400 
8762 
8700 

8960 

6935 

f 10.133 
10.400 
10,000 
11.300 

10,080 
10,888 
10.920 

10.230 

10.676 

ƒ 17.133 
ix.200 
II».IMS 
20.300 
17.800 
18,200 
19 006 
21,000 
18.240 
19.000 
19,500 
19,7"" 
19,190 
16,800 
19.500 
20,286 

U r m l i t e n 22 Maart: eenige vertiinmeringen 
aan- en het maken eener serre achter het huis 
bewoond door .1. Postlumia Sz.. onder beheer 
van don architect D. D. Iluursma; ingek, 4 
bilj., als: 
J. Vonk, te Ireterp, f 1223 
K. v. d. Veen. I. Drachten, » 1093 
J. T. v. Manen, » idem » 1043 
J. Wibbelink. » idem » 1040 
gegund. 

l i n e ( i i h e i n 22 Maart: het bouwen van eene 
villa met bijlevering van alle materialen aan dc 
Uselkade, onder beheer van den architect II. 
Sagleven Jr., aanbesteed den 27 Februari, is heden 
gegund aan II. .1. Musselink, aannemer te Doeti-
chem, voor f 6030. 

franeker, 22 Maait: de levering van onge
veer 500 stère grint voor de gemeente Franoko-
i-.uloel, vrij op don wal: ingek. 8 bilj., als: 

per stère 
T. H. Thomassen, te Nijmegen, ƒ 2.25 
Van Koppenhagen & Co.. » Utrecht. » 2.23 
Th. Vermaak. » idem » 2.1» 
II. Holland. •> Nijmegen. » 2.18';, 
G. Slagter, » Amsterdam. » 2:13 
W. v. Hasselt. < Nijmegen. » 2.12 
.1. F. Lips. »> i'leni » 2 07 
H. v. d. Bout, » idem » 2.06 
gegund. 

W i l l e m i l . . ' . 23 Maart: hot bouwen vaneen 
gemeenteschool c. a. ilihetdorpMoelielen; ingek. 
3 bilj., als: 
E. II. Dupuis, te Wijlré, / 6631 
.1. Lint/en, » Wittem, » 85001 
Joh. Provoo, » Margraten, » 6840; 
gegund. 

'H - i i age . 23 Maart: bet onderhouden en her
stellen van het gebouw te Leeuwarden, waarin 
gevestigd zijn dc kantoren van do hypotheken 
en het kadaster, van 1 Mei '66—31 Maart '811; 
ingek. 11 bilj.. als: 

te Leeuwarden 
ideni 

tot den oostelijken oever van do Boonervliet, 
van den spoorweg Rotterdam—Hoek-van-Holland 
(herbesteding); ingek. 2 bilj., als: 
II. v. Rhijn, te Naarden, » 849.000 
G. A. v. llattem. » Sliedrecht. J 846.0(10 
Raming » 672,00" 

's-llagc . 24 Maart: liet lonken van do aunlo-
haan. de kunst-, do overgangs-en eenige verdere 
werken voor het gedeelte van den oostelijken 
oever van de Boonervliet tot de oostelijke kade 
van de haven te Maassluis, voor den spoorweg 
Rotterdam—Hoek-van-Holland: ingek. 4 bilj.. als: 
C. v. Boven, Amsterdam, / 160,000 
C. Bos A l , Dordrecht, » 141,450 
II. T. Wicgerink, Grocnloo on N. v 

Haaron, Goertriiidenberg. 
M. C. de Jong P.Mz., Sliedrecht, 
Raming 

R o t t e r d a m , 24 Maart: bet houwen van eene 
school met woning aan de Boomgaardslaan: 
ingek. 15 bilj.. als: 
Wed. G. Caniesi & Co., te Rotterdam, 

idem 
Zevenbergen. 

I. I. v. Mei-kom Jr. 
A. D. Lucas, 
I Spruijt en A. v. 

Staveren, 
A. I'. P. Boef cn G. 

Pelt J.Jz., 
II. v. d. Sande, 
II. Soolen, 
.1. de Puij. 
P. G. Winters, 
W. G. C'. Hilkes. 
11. .1. Horman ,t Zn., 
c. J. v. Tussenbroek, 
A. I.onijinans, 
I. H. Sjerp, 
T. L. Kantors, 

119.900 
118,90" 
131.500 

ƒ 44.863 
II 41,050 
. 39.9119 

» Rotterdam, » 39,978 

•I Krulingcn. 
• Rotterdam, 
i> idem 
II idem 
n Kraliugen, 
» Rotterdam, 
i» idem 
» idem 
H idem 
» idem 

idem 

ƒ .'S9.6S0 
» 39.025 
» 38.725 
» 38.700 
» 38.197 
•> 37,613 
» 37,777 
I. 37,740 
. 37,555 
» 30.110" 

34 536 

M. Ferwerda, 
J. Beekman. 
G. Jansen, 
J. Fran zen, 
J. Ruding, 
.1. Dokter, 
•I. Bottcma. 
J. Stoett, 
C. F. Schwaner, 
IL Arends, 
II. Ooimaii, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idelll 

I K.ss 
'. 13411 
II 1290 
» 1285! 
» 1187! 
» 1131 J 
» 1072 I 
» 1049 1 

II 1030 
» 1000 
II 980 

K t t e n , 23 Maart: bet bouwen van een huis 
met stalling, onder beheer van don architect 
P. J van Genk. tc Leur: ingek. 7 bilj., als: 
A. F. v. Dongen, te Prinsenhage, ƒ 9993 
A. Pielen. » Breda « 9785 
Joh. Claas, » Etten, » 89.(1 
M. Lips, " idem » 8686 
Joh. t. Illerk, > Leur, » 8289 
(". Suikcrbuik, » Zegge, » 7900 
Z. C Kleijn, » Rozeiidaal, » 7860 
gegund. 

l imit. 23 Maart: bet slechten van een ge
deelte vestingwal en het maken van vier bruggen 
en twee sluizen en een riool, onder behoor van 
den architect Q A. van Lith: ingek. 7 bilj.: 
hoogste inschr. Weellink. Gi-oenloo. ƒ 39,700 
minste » II. v. Hezewijk, Grave, » 15,7.'i0 

V m i - i l o i i . 24 Maart: het'hei-stollen van den 
dekkingswal ten zuiden van het Ronduit te 
Naaiden, onder hot beheer der genie; minste 
inschr. was J. l i . Boks, te Amersfoort, /' 7185 
Raming » 7500 

'n- l lage. 24 Maart: het m:iken van do aarde
baan, de kunstwerken, de overgangs- cn eenige 
verdere werken voor het gedeelte van piket 58 

W o e r d e n . 24 Maart: voor rekening van het 
groot waterschap van Woerden: lo. hetophoogan 
van de Inge gedeelten in don Hoorder IJseldijk 
of kade tot 1.60 M. boven A. P.; minste; inschr. 
(.'. Ooms. to Ammerstol, ƒ 5177. 

2o. het leggen van een aarden dam voor de 
heul in don IJseldijk vóór do Enkele Wiericke; 
minste inschr. A. Snel, Hekendorp, f 95. 

3o. het doen van herstellingen aan de sluis 
te Giiejaiivernelle onder Hekendorp; minste 
insein-. .1. dc Kramer, te Haastrecht, f 562. 

4o. het doen van herstellingen aan de sluis 
te Bodograve; minste insclir. A. Zaal. to Bode-
gravo. ƒ 595. 

' . - ( • r avenmer r . 24 Maart: de levering van 
536 M- grèskeien 5e soort cn 208 M' kantkeien. 
voor do gemeente: ingek. 7 bilj., als: 
G. Dekker. Sliedrecht 
E. Janssen en Ed. Bullion. Luik. 
F. Bodson. Mook, 
Burette en Troupin. Eindhoven. 
Adhémar Le Roy en G. Hostoels, 

Brussel, 
L. D. Petit. Dordrecht, 
Clement Maréchal, Poulseur, 

B o r g e r r o m i m g n i e . 24 Maart 
eener boerenplaats met annexe werken 
13 bilj., als: 
11. Steenstra, Zuidlaren, / 14.885 
J. Wolleriell, lloogezand, '» 14.089 
Wichertjes enOlthof, Borgereompagnie,» 13,644 
J. Dieters. Fokshain, 
B. Dorgers, Annelv-oeiiseli-Kanaal. 
G. Kliiihuis. Kiel-Windeweer. 
B. v. Dolden, idem 
.1. cn A. Pranger. Stadskanaal, 
11. Huizing, Wildervank, 
Bos en Sehekorinans, Voenilani, 
I). Huisman, Zuidbroek, 

J. Binirke, Noordbroek, ƒ 10.973 
Bulder eu Koster, Veendam, » 10,625 

s p i j k . 24 Maart: eenige vernieuwingen cn 
herstellingen aan de kerk en consistorie der 
Ned. Herv. gemeente, aldaar; ingekomen 8 
bilj., als: 

te Hoi wijnen, f 1200 
.1 Spijk, '» 1199 
» Giesendam, » 1145 
.1 Kedii-hem, » 1070 
'i Hei-wijnen. » 1052 
n Gotidriatui, » 1015 
ii Gorichem. » 1000 
II idem o 865 

G. I.ooijon, 
A. Straver, 
.1. Kamsteeg. 
.1. Mink, 
N. v. Velzen, 
.1. Maasland, 
.1. V. li..li,ine] 
M. B. Benard 

l lengeloo 25 Maart: het bouwen vuti eene 
gieterij, timiiiei-kainer. hniitboi-gplaats enz. aan 
de fabriek van G. Dikkers & Co ; ingekomen 7 
bilj., als: 
.1. 'II. Boonk. 
G. .1. Biljardt, 
II. Grootliengel, 
L. P. Groothuis, 
A. Sieverink. 
A. .1. Wilmink, 
A. II. M. Wessolink, 

l l a n r l e m , 25 Maart 
ijzeren draaibrug met 

te Hengeloo, 
* l.ochem, 
II Borne, 
II Hengeloo, 
» Groenloo. 
i i Hengeloo, 

idem 

ƒ 5788 
» 50C6 
» 541» 
» 5490 
» 5120 
» 4997 
.' 4914 

het maken van eene 
enietseldo landlioofilen 

f 162' 
» 1688 
. 1483 
• 1400 

» 1397.50 
» 1397 
I. 1374 

het bouwen 
ek. 

13617 
II 13,205 
» 12,919 
» 12,830 
,. 11.768 
» 11.724 
» 11.363 
. 11,333 

het Siiaarne, ter vervanging van de Molk-
brug: ingek. 8 bilj., als: 
F. A. Joseph. Hilversum, ƒ 63.485 
Ph. Verbruggen, Waddinksveen, » 62.40" 
.1. Kooij. Aiiistordalil, » 61,600 
Chr. P. W. Dossing, Gouda, en Jacobus 

Slenters, Haarlem, » 59,359 
C. Roinijn, Haarlem, » 57.990 
L. Kok. IJiniiiilen, » 57 400 
H. Ziiithof. Haarlem. » 53,998 
G. P. J. Beccari, idem » 5i,710 
gegund. 
Raming ƒ 54,700 

H a a r l e m , 25 Maart: het herstellen van 
's Bijks zee- 011 havenwerken op hot eiland Uik, 
hohoorende tot do zee W e r k e n in Noord-Holland; 
ingekomen 10 bilj., als: 
F. G. Scheltema 
A. A. dc Lange, 
A. Bos. 
A. v. d. Tak, 
W. H. Schraal, 
II .1. Buis, 
W. A. Tjalma. 
J, R. Boom, 
C. F. Soidel. 
G. Beenhakker, 
Raming 

X i r r l k a r c , 25 Maart, voor het waterschap 
Schouwen: lo. hot leveren, verdoelen cn storten 
van 2200 schecpston stortsteen aan do districten 
Flaaiivvers en Koiidekorko; ingek. 8 bilj., als: 
P. A. v. d. Velde, te "' 
.1. v. Strien, 
Y. Moiitliaan. 
Erven 11. Trip. 
A M. I.aagevold. 
Kloosen v.Limburg!). 
J. v. Eek. 
T. .1. Swets Jz., 
gegund. 

2o. bet level en, verdoelen en storten van 2360 
schecpston stortsteen aan het district Zuidhoek, 
hot Xoordei-stnilid en bet district Langendijk; 
ingekomen 7 bilj., als:^ 
A. d. Jong Dz.. te Neuzen, 
Erven II. Trip, » Rotterdam, 
F. Mouthaan, » Zieriksee. 
A. M. I.aagevold, » Hardinksveid, 
Kloos en v. I.imbiugli. >i Rotterdam, 
.1. v. Eek, » Hardinksveid, 
T. .1. Swots, a Ilordiocbt. 
gegund. 

3o. het leveren van 1250 >P grint; ingek. 5 
bilj., al-: 

te Nes up Ameland, ƒ 55R4 
t I.euiiner, » 5570 
• Nieuwediep, i 5475 
• tloeree, > 53«.»5 
! Trk. • 53*1(1 
t 

idem 5298 
t Oosterzee, 5 * M 
| Staveren, 

Stad-Viillenlinveii 
» 5107 Staveren, 

Stad-Viillenlinveii * r,o:ï5 
Sliedrecht, * •1848 

5000 

e Neuzen. ƒ 54-MI 
» Zieriksee. .ïllïd 

idem 5047 
• K.ithTiiam. I 40̂ 8 
i> llanlinksveld. » 181J4 
» Rotterdam, t 40s« 
i . Hardinksveid, • 45S0 
i . Dordrecht, 1543 

/• 6100 
» 5807 
» 5796 
» 5592 
i. 5689 
» 540ll 
• 491)8 

per M ' 
• Nijiiiegen, ƒ 1.79 

idem » 1.62 
idem » 1.61 

Ouwerkerk,» 1J>7 
i Zieriksee, » 1.46 

F. II. Thomassen & Zn.. 
II. v. d. Bont, 
Gebr. Peters, 
.1. v. d. Berg. 
II. C. v. d. Ende, 
gegund. 

4o. bet leveren van 1240 M' grint voor onder
hond der grintwegen in Schouwen; ingekomen 
6 bilj., als: 
II C. v. d. Ende, 
F II. 'l'bomassen ft Zn., 
II. Berrevoets, 
11. V. d' Hout. 

i Gebr. Peters, 
I ,1. v. d. Berg, 
gegund. 

l ' e r w e r d , 2n Maart, 
1 wortteradeel: 
ingek. 3 bilj.. 

te Zieriksee, 
it Nijmegen, 
n Zieriksee, 
II Nijmegen, 
II idem 
'i Ouwerkerk 

per MS 
f 175 
» 1.62 
» 1.49 
II 1.48 
» 1.48 
• 1.41 

voor de gemeente Eer
de levering van 925 stère grint; 

http://30.it


LI E O P M E R K I! R. 

tot do losplaats, storton over do 
per store. W8g, per stère 

J. J. Postma, Veen-
wonden, J 3.56 

W. P. Prins, Onde-
biltzijl. / 3.6H 

J. A. Deelstra, Rin-
sumageest, » 3.625 

gegund aan .1. A. Deelstra. 
2o. de levering van 180 stère puin; ingekomen 

4 bilj., als: 
tot de losplaats, storten over den 

per stère. weg, per stère. 
1'. Plukkel.Leouwur-

d ƒ 3.15 
J. J. Postma, Veen-

wouden, » 2.80 
W. 1'. Prins Oude-

biltzijl. f 3.90 
J. A. Deelstra, Rin-

sumageest, „ 3.02 
Niet gegund: herbesteding op Donderdag den 

1 April. e. k. voormiddags te 9 aren. De te 
leveivn hoeveelheid wordt van 180 op 360 stère 
gebracht. 

I lnrnl tulzen.25 Maart: het afbreken dor oude 
en het wedcropbouwen eener nieuwe pastorie, 
onder beheer van den architect P. P. Timmer, 
te drum; ingek. 12 bilj., als: 
J. v. Dijken, te Domhuizen. ƒ 5857 
A. Deuninga, • Bedum, » 5592 
J, Timmer, I Ohergum, • 5430 
II. Moorman, » Rodum. » 5380 
M. Westra, » Durum. » 5265 
L. Smit, » Kloosterburen. o 4692 
Gebr. Snik, » idem » 4645 
E. Keitscma. > I.eens, » 4488 
11. Rozeuga, • I li urn. » 4449 
R. Jeltes, » llouwerzijl. > 4300 
R. Wierenga, » L'lrum, > 4270 
F. llolschor, » Kloosterburen, » 4257 
gegund. 
Raming ƒ 4500 

Mt . -Anna land , 25 Maart: het bouwon van 
een steenen liesohoeiingsinuur op houten fun
dering, ter vervanging van de oude houten be
schoeiing langs de kade aldaar: ingek. 5 bilj., als: 
J. Soeters, 
.1. Doon. 
P. v. d. Wc 
A. S.H'tcrs, 
t'. Moerland, 
gegund, 

te St.-Aunaland, 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 1375 
1352 
1338 
1335 
1325 

A r n h e m , 26 Maart: de levering van pot- en 
sierplanten ten behoeve der gemeenteplantsoenen 
(herhesteding); ingekomen 6 bilj., als: 

perc. 1 perc. 2 
Wouters en Berends, Diepenveen, ƒ 730 / 700 
D. J. Bontoman. Deventer, 677 625 
Jacs. Smits, Naarden, 643 519.99 
gegund. 

Vl lage , 26 Maait: het leggen van rioolleidin
gen tot voortzetting der rioleering te Scheve
ningen ; ingek. 8 bijj., als: 
J. C. de liraaff, te 's-Hage. ƒ 2741 
P. v. Vliet, » idem » 2390 
II. .1. Wijnberg, » Scheveningen, » 2218 
J. de Bruijn, » 's-llage, » 2100 
(1. Keij, » Rotterdam, » 1995 
II. .longenburger, » Waddinksveen, » 1986 
V. Belgen Henegouwen. . 's-Hage, i 1978 
M. G. v. d. Looden, » idem » 1942 

Verhe l . 26 Maart: voor rekening der gemeente: 
lo. hot maken van een riool in de Marktstraat; 
ingekomen 4 hilj.. als: 
I.. v. d. Laar, te Ywhel. ƒ 873 
A. Verroert, » idem '» 839 
W. v. Lee, » idem » 793 
L. Paaps. » idem » 788 

2o. hot bestraten der Marktstraat met klin
kers: ingekomen 4 hilj., als: 
L. v. d. Laar, 'te VecoeL /• 997 
L. Paaps. » idem » 910 
A. Versoort, » idem » 910 
W. v. Lee, » idem » 865 

3o. het bestraten dor Marktstraat met grès-
keien 6e soort: ingekomen 4 hilj., als: 
L. v. d. Laar, te Vechel, / 1363 
A. Vervoort, » idem t 1280 
L. Paaps, » idem , 1273 
W. v. Lee, » idem » 1096 

I . m i i h i p - n 26 Maart, door het prov. bestuur: 
lo het vernieuwen van 2 draaibruggen over het 
kanaal Groningen—l'lrum, enz., in 2 |ierccelen, 
als: 

a. die te Noorder Hoogebrug. ingek. 17 hilj., 
als: 
W. 11. Rothschafor, Stedum, ƒ 6847 
3. Zeldeurust, Warfuin, » 68001 
R. Hunse Jr.. en J. M. de Bic, Assen, » 6669 
J. Pot, Stedum, » 6600 

Tj. Bos, Bedum, 
.1. Timmer .lz.. Obergum, 
R. Zoef, Eenrum, 
P. Nieland, Wirdum, 
G. Wolthuis. Bedum, 
B. Jansen, Westerwijtwerd, 

Kerkstra, Ruigezandster-

f 6400 
•i 6380 
» 6360 
» 6332 
» 6310 

6290 
II. de Wind 3 

polder, 
J. Lupsen, Znidwolde, 
A. Pastoor, Stedum, 
G. Hazelliof Oudcpokcla, 
II. v. Dijk, Delfzijl, 
A. J. itenninga, te Dodum, 
Raming 

b. die te Onderdendam, ingek. 20 hilj 
H. Formsma. Grijpskerk, 
W. II. Rotschallor. Stedum, 
J, Pot, Stedum, 
R. Ilunzo Jr. on J. M. de Bie. Assen, 
J. Zeldeurust, Warfuin, 
J. Timmer Jz.. Obergum, 
B. Jansen. Westerwijtwerd, 
II. d. Herder. Groningen, 
Tj. Dos. Bedum. 
II. Moorman. Bedum. 
G. Wolthuis. Rodum. 
P. Nieland. Wirduiu. 
II. d. Wind. Zoutkamp, en J. Kerkstra. 

Ruigezandsterisdder. 
J. W. d. Vries. Smilde. en H. v. Dijk. 

Delfzijl, 
('. Huisman. Onderdendam. 
J. Lubsen, Znidwolde, 
C. v. d. Veen, Mensingeweer, 
A. Pastoor, Stedum, 
G. Hazelhof. Oude|iekela. 
A. J. Renuinga, Dedum, 
Raming 

2o. het maken en herstellen van werken tot 
voorziening van wegen en jaagpaden langs 
kanalen tegen afslag en afschuiving, in 3 per
ceelen als: 

Perc. 1, Groningen—L'lrum —Onderdendam— 
Uithuizen, ingek. 13 bilj., als: 
R. Zeef. Kenrum, 

» 6210 
» (1100 
. 5940 
• 5919 
» 5894 
» 5767 
• 6486 
als: 
/' 7490 
» 7267 
» 7200 
» 7195 
» 7000 
» 6990 
» 6090 
» 0937 
» 6900 

0 6800 

» 6776 

1 665S 
» 6580 
ii 650(1 
.> 6447 
» 6446 
• 6333 

6222 
7050 

O. E. Nihbeling, te 
T. v. Scharenburg, I 

Dodewaard, 
Heteren, 

ƒ 16.220 
t 15,957 

ƒ 22 080 
» 21,680 
" 21,500 
. 21.240 

J. Timmer, Obergom, 
II. Nieland, Warfuin, 
.1. Lupsen, Znidwolde, 
II. v. Dijk, Delfzijl on J. W. de Vries, 

Smilde, 
J. Zeldenrust, Warfum, 
Tj. Ros, Bedum, 
W. D. Rothschafor. Stedum, 
S. H. Kromer, Bedum, 
W. Scheltens, Farmsum, 
A. J. Bcimiuga. Bedum, 
J. Pot, Stedum, 
J. Klippus, Bedum, 
Raming 

Perc 2, Groningen—Stroobos, 
hilj., als: 
Tj. Bos, Ik'dum, 
11. Formsma. Grijpskerk, 
S. II. Kramer, Bedum, 
R. J. Dijkstra, Kollum, 
II. v. Dijk, Deirzijl en J. W. de Vries, 

Smilde, 
.1. Klippus, Bedum, 
M. R. v. d. Molen, Buitenpost, 
11. Wind, Zoutkamp en J. Kerkstra, 

Riiigezandsterpolder, 
Raming 

Perc. 3, aan het Oldehoofschckauaal 
bilj..; als: 
II. v. Dijk, Delfzijl en J. W. de Vries, 

Smilde. 
C. v. d. Veen, Mensingeweer, 
,1. Zeldeurust, Warfum, 
II. Formsma, Grijpskerk, 
Tj. Bos, Bedum, 
S. II. Kreiner, 
R. S. Dijkstra, Kollum, 
M. Boerama, Warfhuizen, 
J. Huizinga, Oldehove, 
Raining 

Koelen. 26 Maart: het houwen van een school 
mot ameublement en een onderwijzerswoning, 
onder behoor van den architect G. A. Scholten, 
te Tiel; ingek. 12 bilj.. als: 
G. I.onvon. te llerwijnen, 
G. J. do Groot, > St.-Anna, 
W. LiMWcn. i) llerwijnen, 
J. de Weger, » Tiel, 
K. J. v. Alphen, en 

idem, 
idem, 
Opijnon, 
Beusichcm, 

A. Nieland, Wirdum, 

K. W. Valstai-
D. do Blank, 
II Roolofs, 
D. v. Bekkum, 
B. J. v. Eldik, 

Och ten, en 
J. v. Alphen, 

» 6425 II. .\. Kaasjager, 

» 21,000 
» 20 800 
« 20.TOO 
» 20,597 
» 20,453 
» 19.500 
• 19,120 
» 19.091 
» 17,840 
l 21,940 

ingekomen 8 

J 11.48J 
i 11,470 

11,450 
11,164 

» 10.8:0 
» 10,740 
» 10,646 

> 9,980 
• 11.940 
ingek. 9 

/ 2K16 
. 2800 
» 2631 
o 2530 
» 2470 
» 2425 
» 2400 
» 2360 
» 2347 

262(1 

ƒ 18,666 
. 18,630 
» 18.500 
» 18,206 

» 17,898 
» 17,329 
» 17,257 
i) 17,144.92 

. Tiel, 
Zalt-Bommel, 

• 16,600 
10,387 

BIJ V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 3 A P R I L 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N 
M a a n d a g , 5 A p r i l . 

M a a s t r i c h t , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: 

lo. het maken van paalregelwerk met tuinen enz. langs de kanaal-
boorden der Zuidwillemsvaart, in de gemeente Weert. Raming /'5600; 

2o. het verrichten van baggerwerk tot verbetering van de zaudwil-
lemsvaart tusschen sluis no. 14 en de Xoordbrabantsche grens bij sluis 
no. 13, in de gemeente Nederweert. Raming /' 3000. 

Inl. bij den hoofd ingenieur in het 7e district en den^ingenieur Hekaar, 
beiden te Maastricht. Aanw. gehouden. 

M a k k u m , te 12 uren. door het dijksbestuur van Wonseradeels-
Zuiderzeedijken, in de I*rins: de gewone onderhoudswerken aan de 
zeewering van het watei-schap. Inl. bij den dijksopziehter, te Gaast. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door buig. eu weth.: 
lo. het bouwen van een d armen wassc her ij, een stal metslachtkamer 

voor verdacht vee, een ketelhuis met schoorsteen, een bergplaats en 
afsluitingen voor de algemeene slachtplaats in de Stadsrietlaiiden. Inl. 
op het terrein aan de directiekeet, te 11 uren; 

2o. het verrichten van eenige herstellingen en vernieuwingen, bene
vens het onderhouden ged. '86 aan de huizen, torens, poorten enz, de 
gtbouwen ten behoeve van het onderwijs, de politie, de brandweer en 
die op de algemeene begraafplaatsen. Inl. bij den stadsarchitect aan de 
Stadsthnrnertuin tusschen 10 en 12 uren. 

Appelscha (Kr.), te 12 uren. door V. I*. Re its ma: het bouwen van t 

een nieuwe schuur met stalling en dubbel varkenshok, en eenige ver- j 
timmering aan het huis, bewoond door Y. P. Reitsma. Inl. bij den 
architect H. Vrijburg, te Makkinga. 

T ie l , te 1 uur, door de directie van de spaarbank, iu de bovenzaal 
van het beursgebouw: het bouwen van een gebouw, ingericht voor 
leeszaal, concertzaal en vergaderkamei-s, henevens conciërgewoning enz. 
Inl. bij den architect D. Kruijf, te Utrecht. Aanw. gehouden. 

Jaarsveld, te 11 •> uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 
Lekdijk benedendams en van den lJseld am: 

lo. het uitvoeren van aardewerken iu 3 perceelen. Raming ƒ 19,000, 
ƒ 2700 en f 10.800; 

2o. de levering van grint; 
3o. het vervoeren van die grint; 
4o. het maken van steenglooiingen. 
Aanw. gehouden. 
Lut jcgas t (Gr.), te 2 uren. dooi- de commissie der Evangelisatie, bij 

F. Kraaienga: het bouwen van een evangelisatiegebouw met het noodige 
ameublement. Aanw. 5 April, te 11 uren. 

Westderpe (Zeel.), te 2 uren, door hurg. en weth.: het aanbrengen 
vau eenige veranderingen aan en in de openbare school. Aanw. ge
houden. 

Rotterdam, te 3 uren, door den architect G. Vu ijk. in het hotel 
Coomans. aldaar: het amoveeren van eenige perceelen op een jierceel 
aan de Tuindersstraat, en het daarterplaatse bouwen van drie woon
huizen. Inl. bij genoemden architect. Aanw. gehouden. 

G r o n i n g e n . 'savonds 8 uren. in het koflieliuis van II. van Hemmen: 
het bouwen van een heerenhuis in de Nieuwe-Astraat, met hijlevering 
van alle bouwstoffen, transporten enz. Inl. bij den architect N. \V. 
Lit. Aanw. gehouden. 

Over toom (N.-ll.), door administrateuren van den Sloterst raat weg: 
de levering van 120.000 le soort Waalstraatklinkers. 

J o i i r r . door (J. K. Kijkelen: het bouwen van twee wachters woningen 
by de in aanbouw zijnde tramlijn Sneek—Joure, met bijlevering van alle 
materialen en arbeidsioonen. 

D i n s d a g , A A p r i l . 
A m s t e r d a m , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie: 
lo. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen, te Amsterdam. 

Raming / 8000; 
2o. het éénjarig onderhoud van dc werken'Jn de stelling van Amster

dam. Raming ƒ 3800; 
8o. eene veiling enz. van gebouwen en voorwerpen te Amsterdam. 

Raming 
Bilj. iprenden 5 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 
ftchagen (N.-H.), te 10 uren, door burg. en weth.: 
lo. het gewone jaarlijksche onderhoud der gemeenteeigendommen; 
2o. het straatwerk der gemeente (zonder leverantie). 
Aanw. 3 April, te 9 uren, aanvangende aan het raadhuis. Bilj. inzenden 

5 April, vóór 3 uren. 
Zu t f en , te 10 uren, door den eerstaanwezond-ingenieur der genie, 

in het logement jde Zon, aldaar: 
lo. het éénjarig onderhoud van de werken, kazernegebouwen, enz., te 

Zutfen. Raming 8500; 
2o. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen, enz...op de 

legerplaats bij Milligen. 
Beiden onder het beheer der genie te Zutfen. Bilj. inzenden 5 April, 

vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 
'•-Hage, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie: 
lo. het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen, enz. en der werken. 

Raming ƒ 16,000; 
2o. eene binnenvervmg van de Alexanderskazerne. Raming f 1950. 
Beiden te 's-Hage. Bilj. inzenden 5 April, vóór 8 uren. Inl. op het 

bureau der genie. 
A m s t e r d a m , te 11 uren, in het café van Wed. Th. Meltzer: het 

verlrouwen van een winkel- en woonhuis in de St.-Anthoniebreestraat 
no. 74. 

Doet l« l i e in , te 12 uren, door A. Nijman : het amoveeren en weder-
ophnuwen van een huis in de Hamburgerstraat. Aanw. gehouden. 

K u i l e n b u r g , te 12 uren, dooi- den dijkstool van het polderdistrict 
Kuilenburg: het leveren van ongeveer 900 M 3 gewasschen grint en 100 
M 1 ballast. 

Haarlem, te 12 uren, door het bestuur van den Grooten Y polder, in 
de sociëteit Trouw moet blijken: het onderhoud der kunstwerken van 
den polder ged. '86. Aanw. gehouden. 

V o o r s c h o t e n , te 12 uren, door burg. eu weth.: het bouwen van 
een schoollokaal. Inl. bij den geineenteopzichter h. P. Yperluan, aldaar. 
Aanw. gehouden. 

Hasselt. te 12 uren, dmr het bestuur van het waterschap Hasselt 
en Zwartsluis, in het logement de Herderin: het verhoogen en verzwaren 
van den dijk tusschen Hasselt en Zwartsluis, langs den rechteroever 
van het Zwartowater. lui. bij de ingenieurs Van Hasselt en De Koning, 
te Nijmegen. Aanw. gehouden. Raming /' 87,000. 

H a s s e l t . te 12 uren. door het bestuur van het waterschap Hasselt 
en Zwartsluis, in het logement de Herderin: het bouwen van een 
dijksmagazijn met schuitenhuis op den binnenberm van den Zwarte-
waterscheudijk. Aanw. gehouden. 

k a m p e n , te 12'/3 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Zwolle, in het hotel des Pays-Bas, te Kampen: 

lo. het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen enz., te Kampen. 
Raming ƒ 4750: 

2o. het doen van voorzieningen, in verband met het vervangen der 
gemetselde fornuizen iu de keuken van de kazerne te Kampen door 
Seukings-fornuizen, Raming ƒ 1020. 

Beiden onder het beheer dér genie te Zwolle. Hilj. inzenden 5 April 
vóór 3 uren, bij den opzichter van fortilicatiën, te Kampen. Inl bij 
genoemden ingenieur en opzichter. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau; 

lo. Bestek no. 438, het maken vau eene wachteiswoniug bij K. M. 
1325, tusschen Breda en Gilze-Rijen, ten behoeve van den spoorweg van 
Tilburg naar Breda. Inl. aan het centraalbureau eu bij den sectie-
ingenieur II. K. Bcunke, te Breda. Aanw. gehouden. Raming ƒ 2440; 

2o. Bestek no. 439. het maken en stellen van afrasteringen met bij
komende werken voor het gedeelte Kesteren—Heesd van den spoorweg 
van Kist naar Dordrecht. Inl. aan het centraalbureau eu bij den sectie-
ingenieur V. Sassen, te Nijmegen. Aanw. gehouden. Raming f 8350. 

W a p e n v e l d , te 3 uren, door het polderbestuur van Heerden, in het 
hotel het Zwarte Paard: het bouwen van een steenen brug over de 
Groote Wetering. Aanw. 6 April, te 10 uien. 

Maasdam te 3 uren, door W. van de Griend: het amoveeren van 
de bestaande schuur en het wedernpbouwen van eene nieuwe graan
schuur. Aanw. 6 April, te 11 uren. 

E n g w i e r (Kr.): een belangrijke verbouwing aan de boeren huizing, 
bewoond door S. S. de Witte. Inl. bij den architect K. Bromver, te 
Kornjmn. Aanw. gehouden. 

Woensdag . 7 A p r i l . 
A m e r s f o o r t , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, in de sociëteit Concordia: 
lo. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Amers

foort, onder het beheer der genie, aldaar. Raming /' 7150; 
2o. het éénjarig onderhoud van de werken in de Grebbelinie en de 

linie in de Neder-Betuwe, onder het beheer der genie, te Amersfoort. 
Raming f 2600. 

Bilj. inzenden 6 .April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 
Aanw. gehouden. 

He lde r , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie: 
lo. het éénjarig onderhoud van de werken en kazernegebouwen, enz., 

te Helder en op Tessel. Raming f 7870; 
2o. eene verving van gebouwen te Helder. Raming ƒ 1000. 
Heiden onder het beheer der genie, te Helder. Bilj. inzenden 6 April, 

vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 
b r a v e , te 11 uren, door den eersUtanwezend-ingenieur der genie, te 

Nijmegen, op het bureau der genie te Grave: het éénjarig onderhoud 
van de kazernegobouwen, enz., te Grave, onder het beheer der genie 
te Nijmegen. Hilj. inzenden 6 April, voor 3 uren. Inl. bij den opzichter 
van mrtilicatiën, te Grave. Raming f 1350. 

L e l d e n , te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, 
in het genieenlandshuis: 

lo. de leveling van verschillende, houtwaren in 7 perceelen; 
2o. de levering van dijk- en wegmaterialen in 5 perceelen. 
Inl. bij den ingenieur, te Leiden. 
L e l d e n , te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, 

in het genieenlandshuis: het verdie|»en van de Jan-Gijzenvaart, tusschen 
het Noorder-Siiaarne en de Delft, in de gemecnteJSehooten. Inl. bij den 
ingenieur, te Leiden. 

D o n d e r d a g , 6 A p r i l . 
H o o r n , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 

Helder, in het hotel de Doelen, te Hoorn: het éénjarig onderhoud van 
de kazernegebouwon, enz., te Hoorn, onder het beheer der genie, te 
Helder. Bilj. inzenden 7 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden inge
nieur Raming ƒ 2570. 

H e u o d e n , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te 's-Bosch, in het logement het Wapen van Amsterdam: het éénjarig 
onderhoud van de werken en gebouwen te Heusden. Hilj. inzenden 7 
April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur en den opzichter, te 
Heusden. Raming ƒ 2125, 



w 

l i E O P M E R K E R . 

(.nu.I;,, tc 1! uren, door Jen eerstaanwezend-ingenieur der snide, 
te s-Hage, in hel gebouw Arti-Legii 

lo. het éénjarig onderhoud van do kazernegebouwen, cm., te Gouda, 
naming ƒ 2000: 

2o. het éénjarig onilorlinud der kazernegebouwen, enz., te Schoonhoven. 
Raming ƒ 1250. 

Bilj. inzenden 7 April, voor 3 uren. Inl. bij den opzichter tc Gouda. 
H m . l i hen, te 11 uren, door den dijkstool van het polderdistrict 

Huren, in het dijkhuis: het onderhoud van den Lekdijk van af de 
limiet van N'ederhetuwe tot die van Kuilenbuiw. van 1 Mei '86-'89 

den dijksteel van het polderdistrict Overhetuwe, 

etuwe tot die van Kuilenburg, van 1 Mei '80 
Hilj. inzeilden 7 April. 

K I M , te 11 men, d 
in het Ambtshuis: 

lo. liet verheugen en verzwaren van een gedeelte van den Waalhan-
dijk onder Leut, ter lengte van ongeveer 1(100 M. benevens liet leggen 
van een berm in de kolk van den I • Hun aldaar; 

2o. het verhoogen en verzwaren van een gedeelte van den Rijnbun-
dijk onder Ih iel en Hetoren, ter lengte van ongeveer 3000 M., benevens 
het leggen van een berm in den kolk van den heer 1'. Meijer. teElden. 

Aanw. fi April, te 10 uren, beginnende te Lent, en 1 April, te 10 
uren. beginnende te L'lden. 

H a r l i n g e n , te 1 uur. door burg. en weth.: liet verbouwen van de 
2e gemeenteschool. Aanw. gehouden. 

Heeren w e , , te •< uren, ten kantore der Nederl. Traniwogmaat-
schappij: het veranderen van bestaande bruggen in de gemeente Sneek. 
Aanw. door den oprichter Hoogeveen op 8 April, te 11 uren. 

T w e l l o o . te 11 uren, in het logement van Van Enter: het onderhoud 
der waterleidingen in den dor|ispolder Twelloo. 

V r i j d a g . II A p r i l . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: bet uitbreiden van de dubbele sluis-
en brugwacbterswoiiing aan de binnen-, keer- en schutsluis van het 
kanaal door Walcheren, te Vlissingen. Inl. bij den hoofdingenieur in 
liet He distriet, te Middelburg, en den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 4000. 

A l e m (N.Iir.), te 10 uren, door burg. en weth.: het verver, der 
scholen en ondenvijzerswoningon en het schoonmaken der schoollokalen 
te Alem. Maren en Kessel. 

k r i i i n l n g r i i . te 12 uren, door het bestuur van het waterschap 
Waarde: liet hei-stol, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 
'87 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan de water-
keering van genoemd waterschap. Inl. bij den dijksopziebter .1. Wok 
Sz., te Waarde. Aanw. 8 April. Raming 7130. 

K r o n i n g e n te 12 uren, door het prov. best.: 
lo. het vernieuwen van bet hameigebint met balans op de ophaal

brug, gelegen over het verbindingskanaal Damster—Boterdiep, te 
Groningen; 

2o. het gedeeltelijk afbrek n wederonhoiiwen van 60 strekkende 
M. waliiiuiir aan de oostzijde der haven In liet Boterdiep. te Groningen, 
van af de vaste brug in noordelijke richting, 

3o. liet vernieuwen van dc draaibrug over liet Boterdiep voor den 
Korreweg, te Groningen, met aansluitende beschoeiingen; 

4o. bet verbeteren van de toeiitton lot de veer|Kint bij de Knodrliaun. 
wederzijds het Reitdiep. 

Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter L. Edens, 
te Groningen. Aanw. gehouden. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het prov.'best.: 
lo. bet leveren van grint, ten behoeve van het onderhoud der pro

vinciale grintwegen, van ophaalbrug no 1 langs de Deileiiisvaart naar 
Heeinse en langs de l.iitterhoofdwijk, in 2 perceelen; 

2o. hot uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen aan den straat
weg langs de lledenisvaart tusschen de Balkbrug en de Ongelukkige 
Wijk. Aanw. gehouden. Raming ƒ 1800; 

Sn. het onderhoud van het le. 2e en 3e perceel der provinciale grint
wegen in Overijsel. van 1 Mei '86—30 April '87. Raming: lepere. 
ƒ 3110, 2e perc. ƒ 4630, 3e pere, ƒ 1180 

i : \ l o o (Dr.), té 1 uur, door do Wed. Ottens en kinderen, bij Busse-
maker: het bouwen van een boerenhuis te Exloo. Inl. bij B. Warringa, 
timmerman te Noordsl Aanw. 9 April, te 1 uur. 

S-IIIIMII. door het waterschapsbestuur Laag-llemaal: het leveren 
van grove Oliderhotidsgrint van de Waal, vrij op den wal. 

Z a t e r d a g , l o A p r i l . 
Ueven te r , te 11 uren. in bet koffiehuis van II. Duijm: het bouwen 

van een woonhuis voor P. Stoffel. Aanw. 7 April, te 9 uren. 
L e i d e n , te 11 uren. door den eeistaanwezend-ingenieur, der genie, 

te 's-Hage: 
lo. het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen, enz. Ramini: 

ƒ 6200: c 

2o. het maken van een riool en dempen van de sloot tusschen de 
stallen in de kazerne den Doelen en bet terrein van de voormalige 
boomkweekerij. met cle daaruit voortvloeiende werken. Aanw. 6 April, 
te 11 uren. Raming ƒ 9000. 

Beiden onder bet beheer der genie, te 's-llage. Bilj. inzenden 9 
April, vóór 3 uren. Inl bij genoemden ingenieur en den opzichter, te 
Leiden. 

Z w o l l e , te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van straat
klinkers, Ben-Aliin- en Oiirtliekeieii, trottoirbanden en kaïiLsteenen. Inl. 
bij den grnieentearcliitect. 

H o o r n , door burg. en weth.: de levering van 300,000 le soort Waal-
straatklinkers. Bilj. met monsters inzenden vóór 10 April bij den 
gemeentearchitect 

Hoek (Zeel.), door burg. en weth.: het bouwen eener onderwijzers-
woning, aldaar. Aanw. gehouden. 

A l k m a a r , door dijkgraaf en hoogheemraden van de uitwaterende 
sluizen in Kennemerland en Westfriesland: 

lo. de levering van het benoodigde eiken-, grenen-, vuren- en beu
kenhout, en grove brik; 

2o. bet maken van een bazaltstoenen kaaimuur, lang 80 M., in de 
zeehaven te Edam, 

Inl. bij den architect A. B. D. Rups, te Edam. 
IHnadag . 1 3 A p r i l . 

U o r l c h e m , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie: 

lo. het eenjarig onderhoud van do werken en kazernegebomven te 
Gnnchem, te Vuren en bij de sluis te Dalem. Raming ƒ 7500; 

2o. liet éénjarig onderhoud van de werken van de Nieuwe Hollandsche 
waterlinie aan de Linge. en van daar tot de Lek. Raming ƒ 8800; 

2o het éénjarig onderbond van de werken en kazeriiegeboiiwen', te 
Wnudrichein en te Loevestein, en de forten bezuiden de Waal eu 
Mei-wede. Raming ƒ 4900; 
, *?• n e t , éénjarig onderhond der werken van bet iiiimdatiekaiiaiil uit 
de Waal. beneden Tiel, naar de Linge. Raming f 600. 

Alles onder het beheer der genie, te Goriclie'm. Rilj. inzenden 12 
April, voor 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 

U t r e c h t , te 10 uren. door den eei-staanwezend-iiiL'enieur der 
in bet gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: liet éénjarig 
hond van de: 

genie, 
onder. 

te Utrecht en op de leger-lo. werken en kazernegeboiiwen, enz., 
plaats bij Zeist Raming ƒ 8600; 

2o. werken in de Nieuwe Hollandsche waterlinie, van af de Klop tot 
en met Vreeswijk. Raming / 10,100; 

80. werken in de stelling Honswijk. Raming f 2100; 
I ƒ 2 4 Ó 0 W , k e " t 0 W ' J k " l , ' i " D l " " ' s t e U e e " v a n d a a r t o t Oilijk. Raming 

5o. eene verving van werken en gebouwen. Raming f 3500. 
Alles onder het beheer der genie, te Utrecht Bilj. inzenden 12 April, 

voor 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 
Itoei i i i o m i , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Nijmegen, op het bureau der genie, te Roermond: bet éénjarig 
onderhoud der kazernegebouwen. enz., te Roermond, onder bet beheer 
der genie, tc Nijmgen. Bilj. inzenden 12 April, vóór 3 uren. Inl. bij 
den opzichter van fortificatiën, te Roermond. Raming f 2650. 

Deirt, te 11 uren, door di erstaanwezend-ingenieiir der genie, te 
s-llage. m het bureau van de schutterij: 

lo. het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen enz. en der werken. 
Raining ƒ 9200; 

So, eene verving van werken en van kazernegebouwen z. Raming 
ƒ 2600. 

Beiden te Delft onder het beheer der genie, te 's-Hage. Bilj. inzenden 
12 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur en deii hoofdop
zichter, te Delft. 

Ilorili r< hl te 12 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Breda, in het lokaal van .1. C. van der Horst: bet éénjarig onderbond 
van de werken en gebouwen enz., te Dordrecht, onder 'het beheer der 
genie, te Hreda. Bilj. inzenden 12 April, vóór 3 uren. Inl. bij den 
opzichter, te Dordrecht. Raming / 3400. 

G e r r t r u l d e n b r r g . te 12 uren, door den eeistaanwezenil-ingenieur 
der genie, te 's-Bosch: bet éénjarig onderhoud van de werken en 
kazernegebouwen, enz., te Geertiiiidenberg. Bilj. inzenden 12 April, 
vóór 3 uren. Inl. hij genoemden ingenieur en deii opzichter, te Geer
truidenberg. Raming ƒ 3850. 

Amsterdam . te 1% men, door de Nederlandsche Bouwmaatschappij, 
ten liiiren kantore: het aanleggen van een gedeelte wegbaan in den 
Binnendijkscheii huitcnvcldcisirlion polder. Aanw. gehouden. 

Woensdag . 1 4 A p r i l . 
Ni jmegen , te 10 uren. door den eei-staaiiuezeiid-iiigenieur der 

genie: 
lo. het éénjarig onderhond van de kazernegebouwen, enz., te Nijme-

megen. Raming J 6870; 
2o. het éénjarig onderhoud van de werken te Nijmegen. Raining 

ƒ 1600. J fc h 

Beiden onder bet beheer der genie, aldaar. Bilj. inzenden 13 April, 
voor 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 

L e e u w a r d e n , te 10 uren. door don eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, te Zwolle, iu het koffiehuis van II Schaap: het éénjarig onder
houd der kuzeriiegebouweii, enz., te Leeuwarden, onder bet la-heer der 
genie, te Zwolle. Bilj. inzenden 13 April, vóór 3 uren. Inl. bij ge
noemden ingenieur en den opzichter, te Leeuwarden. Raming ƒ 4550. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: liet 
maken van het noordelijk gedeelte van de voorhaven van het kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Uerwede, in bet Open 1.1 bij de 
Stadsrietlanden te Amsterdam, behoorende tot de werken voor den 
aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. 
Inl. bij den hoofdingenieur Wellan. te Utrecht, en den ingenieur Kluit, 
te Amsterdam. Aanw. 7 April, te 12 uren. Raming ƒ 649.350. 

'a- l lage. te 12 uren. door liet ministerie van waterst. enz : het ver
richten van schilderwerk aan het hoofdgebouw op het Centraal-per-
sonenstation. te Amsterdam. Inl. hij den eerstaanwezend-ingenieur dor 
Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 6 en 7 April, te 11 uren. 
Raming ƒ 18,700. 

H a m b u r g , te 11'/, uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, te Zutfen, in het logement Hof Gelria: het éénjarig onderhoud 
van de kazernegebouwen, de werken enz., te Doesburg, onder het be
heer der genie, te Zutfen. Bilj. inzenden 13 April, vóór 3 uren. Inl. bij 
genoemden ingenieur en den opzichter, te Doesburg. Raming ƒ 6010. 

'a-llage. te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van de aardebaan, de kunstwerken, de werken tot overgang, 
bewaking afdeeling, enz en eenige verdere werken voor het gedeelte 
Druilen—Vlijmen van den spoorweg Zwaluwe—'s-Bosch. inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te 's-Bosch. Aaiiw. 6 
en 7 April, te 11 uren. Raming ƒ 335,000. 

'"-• lage, te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van eene douane-goederenloods met voorplein en een douane-
park, benevens liet leggen van siporen op bet station Groningen, inl. 
bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. 
Aanw. 6 en 7 April, te 11 uren. Raming / 50.900. 

a - l l age , te 12 uren. door bet ministerie van watei-staat enz.: het 
maken van opritten met grondmuren naar de perrons tusschen het 
hoofdgebouw en de beide doorgangen op het Centraal-personenstation, 
te Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoor
wegen, te Amsterdam. Aanw. 0 en 7 April, te 10 uren. Raming 
ƒ 49,500. 

s l e r n . te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van eene school en ondenvijzei-swoning te Sleen; 
2o. het bouwen van eene school en onderwijzerswoiiing te Erm; 

D E O P M E R K E R . 

So. het houwen van eene school en onderwïjzoisw-onmgtc Schoonoord; 
4o. liet verbouwen van de school te Veenoord. 
Inl. bij den opzichter R. Postma, te Niéuw-Amsterdam. Aanw. 12 

en 13 April. 
V ü r c » r l d u i i i - H n p e l l r . te 5 uren, door J. van der Hoeven, bij A. 

Ockcrs: het bouwen van een woonhuis met een aanbouw en een school
gebouw te Kapelle, in de Heistraat. Aanw. 14 April, te 2 uren. 

Donderdag , I S A p r i l . 
f i o r i i l i rn i . te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar: het verbeteren van de inondatieniiddelen bij de werken te 
Everdingen en aan het S|Kiel. Bilj. inzenden 14 April, voor 8 urén. Inl. 
bij genoemden ingenieur. Raming ƒ 15,500. 

G o r l r h e n i , te 10 uren, door de commissie voor gemeens belangen 
van de hoogheemraadschappen do Alblasserwaard met Arkel beneden 
de Zouwe en de Vijfheerenlanden in de Doelen: 

lo. het doen van herstellingen en vernieuwingen aan de sluizen, 
duikers, bruggen, gebouwen enz., langs de Dief-, Meer- en Zuider 
Lingcdijken; 

2o. liet maken van eenige belangrijke aardewerken aan den Diefdijk 
onder Everdingen, Schoonrewnerd en Leerdam, en aan den zuider Lin-
gedijk, onder Spijk; 

So. liet leveren van grint; 
4o. het vervoeren en verspreiden van grint. 
Inl. bij den dijksopziebter A. A. Mink. 
K r o n i n g e n , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, te Zwolle: het éénjarig onderhoud der kazerne- en andere ge
bouwen en werken, te Groningen, onder het beheer der genie, te Zwolle. 
Bilj. inzenden 14 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur en 
den opzichter, te Groningen. Raming ƒ 3200. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van watent enz., aan 
het gebouw van het prov. best: bet voortzetten van de verbetering 
vnn den omringdijk op het eiland Marken, behoorende tot de zeewering 
in Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den 
ingenieur, te Hoorn. Aanw. 8 April. Raming ƒ 4600. 

H r e d a , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het koffiehuis het Hof van Holland: 

lo. bet éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen, enz., te Breda. 
Raming ƒ 11.500; 

2o. het éénjarig onderhoud van de Koninklijke Militaire Academie, te 
Breda. Raming f 6700. 

Bilj. inzenden 14 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur 
en den hoofdopzichter van fortificatiën. 

Weerden , te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
school op den geslechten Grooten Binnenwal. Inl. bij den gemeente-
bouwkundige C. Fluijt. Aanw. 9 April, te 11 uren. 

T w e l l e e , te 11 uren, door burg. en weth. van Voorst: de levering 
van p. m. 1550 stère grove riviergrint. 

V r i j d a g , l « A p r i l . 
Venl i io , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Nijmegen, op het bui-eau der genie: 
lo. het eenjarig onderhoud van de kazeniegebouwen, enz., tc Venloo. 

Raming f 7300; 
2o. eene verving van kazernegebouwen, enz... te Venloo. Raming / 1300. 
Bilj. inzenden 15 April, vóór 3 uien. Inl. bij den opzichter, te Venloo. 
'a-Baarh , te 10'/, uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

bet gebouw van het prov. best.: 
lo. het voortzetten der steenglooiingen langs de dijken der Zuid-

Willemsvaart, tusschen de Duilgensche hriigen 's-lloscb. Raming / 6700; 
2o. de veorziening van de kanaalboorden der Zuid-Willemsvaart, in 

de provincie Noordbrabant Raming ƒ 7000. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, den ingenieur Keurenner 

en den opzichter Weehuizon, tc 's-Bosch. Aanw. 9 April. 
B u r g , te 11 uren. door het bestuur der waterkoeling van den cala-

miteusen Burg-en-Westlandpnlder, in het gemeentehuis: bet herstellen, 
vernieuwen en onderhouden tot 30 April '87 van de aarde-, kram-, rijs-
en steenglooiingswerken aan de waterkeering van genoemden calamiteu-
sen polder. Aanw. 9 en 12 April, tusschen 10 eu 12 uren. 

'a-l lage. te I uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van de gebouwen enz., behoorende tot de 
herstellingswerkplaats van de Rijkstelegraaf te 's-Hage, van den dag na 
dc kennisgeving der gunning van liet werk tot en met 31 DIK: '88. Inl. 
bij den Rijksbouwmeester in het 2e district cn den hoofdopzichter der 
landsgebouwen J. A. Weinberg, te 's-Hage. Aanw. 9 April, te 10 uren. 
Raming ƒ 1847. 

B u r e n (Geld.), te 1 uur, door gecommitteerden van den gecoinbi-
neerden grintweg van Tiel, door Buren, naar Kuilenburg: bet vernieu
wen van de brug over de Korne, te Buren. Inl. bij den opzichter II. A 
I'einert, te Zoelmond. Aanw. 10 April, te 12'/, uren. Iteming /' 3400. 

Woerden , te 1 uur, door den eeistaanwezeiid-ingenieiii' der genie, 
tc Utrecht: het éénjarig onderhoud der werken en kazeniegebouwen, 
enz., te Woerden en te Wioiïekerschans onder het beheer der genie, 
te Utrecht. Bilj. inzenden 16 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden 
ingenieur en den opzichter te Woerden. 

Mavrnlaae. te 5 uren, door het bestuur van den polder Oud-
Kempenshofstede, in het logement van A van Dalen: het verdedigen 
van den onderzeeschen oever door zinkwerk en steenbestorting, het 
maken van een strandhoofd en bet verlagen van een gedeelte van een 
oud zinkstuk. Aanw. 12 April, te 2 uren. 

Z a t e r d a g , 17 A p r i l . 
K e x M r r u m , te 11 uren, door burg. en weth. van Barradeel: de 

levering van p. m. 800 stère grint en 80 stère macadam. 
Bergen-ep-Zaem, te 12 uren, door den eei-staauwezeud-ingenieiir 

'Ier genie, te Breda, in liet koffiehuis de Draak: 
lo. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen, enz., te Bcrgeii-

"P-Zoom. Raming / 6750; 
2o. eene gedeeltelijke verving van kazernegeliouwen, enz., te Bergen-

"P-Zoom. Raming ƒ 1000. 
Beiden onder het beheer der genie, te Breda. Bilj. inzeilden 16 April, 

vóór 8 uren. Inl. bij den hoofdopzichter, te Bergen-op-Zoom. 
M a a n d a g , 1 » A p r i l . 

M a a a t r l r h t , te 10 uren, door liet ministerie van watei-st. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: 

lo, het maken van bestrate goten enz., op den Rijks-grooten-wegder 
le klasse Maastricht- Ilattire. (timing /'2C00; 

2o. het leveren en verwerken van oiidorhoiulsmatorialen op den Bijks-
grooten-weg der le klasse Maastricht—Nijmegen. Raming f 5000. 

Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district en den ingenieur Hekaar. 
beiden te Maastricht. Aanw. 12 April. 

's-Hage, te 11'/. uren. door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov best.: liet bestorten van den oever om de 
voormalige Rijks-qiiaiantaineplaats op het eilai J de Tien Gemeten, be
hoorende tot de zeewerken in de provincie Zuid-Holland. Inl. bij den 
I filingenii'iir in het 10e district, te 's-lhige. den ingenieur, te Brielle. 
en den opzichter 11.minium, te Dordrecht. Aanw. 12 April. Raming 
/' 2500. 

L e l d e n , te 12 uren, door burg. en weth.: het leggen van 2572 
M» kei- en 1308 M» klinkerbesti-atiiig. Inl. bij den gemeente-architect. 

H u n i i (Geld.), te 12 uren. door het R. K. parochiaal kerkbestuur van 
den II. Gregoriiis. in de Roode Leeuw: het houwen eener kerk met 
toren en pastorie. Asnw. 13 April, te 12 uren, en 19 April, te 11 uren. 
' A i i i a l c r d a m , te 2 uren, door de Hollandsche l.lzereii-spoorwegmaat-

sehaiipij. in kamer no. 46 van bet centraal administratiegebouw, aan 
het Droogbak: 

lo. Bestek no. 373, het, vervangen van de gegoten-ijzeren bovenbou
wen van drie bruggen en den houten onderbouw van ééne brug door 
plaatijzeren bovenbouwen, met hijbrlinorendi' werken, iu den spoorweg 
tusschen Amsterdam eu Leiden. Raming / 22,600; 

go. Bestek no. 384. het maken van een beschoeiing langs het nooriler 
landhoofd van de brug over het Noordzeekanaal, te Velzen, in den 
spoorweg Haarlem—Uitgeest. Raming /' 3400. 

I l i nadag , Ï O ' A p r i l . 
»l.-Maartensdijk (Zeel.), te 12 uren, door bet bestuur van het 

waterschap: het vernieuwen van de zeesluis van den polder Slabl'.ecixirne, 
en liet maken van een vingerling. Aanw. 17 April. 

M a a a t r l r h t , te 2 uren door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, te Nijmegen- bet éénjarig onderhoud der kazernegeliouwen, enz., 
te Maastricht, onder het beheer der genie, te Nijmegen. Ifilj. inzenden 
19 April, vóór 3 uren. Inl. bij den hoofdopzichter van fortificatiën, te 
Maastricht. Raming ƒ 5950. 

V l i s s i n g e n , te 2' uien, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, te Breda, in het Hotel de Commerce: 

lo. het éénjarig onderhoud van de werken en gelwuwen enz., te 
Vlissingen en te Raininekens. Raming /' 4200; 

2a. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz, te Middel
burg. Raming f 3200. 

Beiden onder het beheer der genie, te Hreda. Bilj. inzenden 19 April, 
vóór 3 uren. Inl. bij den hoofdopzichter, te Vlissingen. 

Woensdag. 21 A p r i l . 
' a - l l age , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het maken 

van werken tot verdediging van den rechteroever der Dordtsche Kil. 
tusschen de kilometerraaien 123 en 125, onder de gemeente 's-Gravcn-
deel. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, bij den inge
nieur De Briiijn en den opzichter De Kiewit. beiden te Dordrecht. 
Aanw. 14 April. Raming ƒ 4760. 

s-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: liet 
voortzetten der verdedigingswerken aan den rechteroever der doorgra
ving van llnek-van-llolland. voor de verbetering van den waterweg van 
Rotterdam naar zee. inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te s-llage. 
den ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den opzichter Bloois, te 
lloek-van-llolland. Aanw. 14 April. Raming ƒ 16.800. 

N e u t e n , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Breda, in het hotel Botterdami 

lo. het éénjarig onderhoud van de werken en gebouwen, enz., tc 
Neuzen en te Ellewoutsdijk. Raming ƒ 2900: 

2o. het éénjarig onderhoud van de zeeweringen te Neuzen. Raming 
ƒ 6550. 

Beiden onder het beheer der genie, te Breda. Bilj. inzenden 20 April, 
vóór 3 uren. Inl. bij den opzichter, te Neuzen. 

'a - l lage , te 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: liet 
maken van gebouwen en eenige verdere werken tot uitbreiding van 
het station Leeuwarden. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der 
Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 13 en 14 April, te 11 uren. 
Raming / 125,300. 

W o e n s d a g , ZO A p r i l . 
'a- l lage te 11 uren, door het ministerie van waterstaat, enz.: het 

uitvoeren van bei-stellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
in de Nnoid, de Oude-Maas, het Mallegat. de Dordsche Kil en het Spui, 
behoorende tot de werken der Dordsche waterwegen, met het onderhoud 
dier werken van 1 Juli '86—30 Juni '87. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-llage, en bij den ingenieur De Uitlijn en den opzichter 
De Kiewit, te Dordrecht. Aanw. 21 April. Raming f 26,000. 

'a-llage . te 11 uren. door het ministerie van Waterst enz.: de uit
voering van eenige werken tot norinaliseering van de rivier de Waal 
onder Gent en Uhbergen, provincie Gelderland, tusschen de kilometer-
i-aaien 14 en 18. Inl. by den hoofdingenieur Van der Toorn, te's-Hage, 
en den ingenieur Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 21 April. Raming 
/' 111,900. 

'a-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van elf kribben, het verlengen van een bestaande krib en liet 
maken van glooiingen van 4 op 1 aan vier bestaande kribben, tot ver
betering van de rivier den Geldei-sehen l.lsel beneden Olst, tusschen dc 
kilometerraaien 79 en 81. Inl. hij den hoofdingenieur Van der Toorn, 
te 's-Hage, en den ingenieur Ramaer, tc Kampen Aanw. 21 April. 
Raming ƒ 13 700. 

' a- l lage, te 11 uren, door liet ministerie van waterst. enz : de uit
voering van graaf- en baggerwerk en den aanleg van eenige oever-
werken op het bovendeel der Nieuwe Merwede, tusschen de kilometer
raaien 105 en 108, onder de gemeente Werkendam. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te Hage, den ingenieur De Briiijn, te 
Dordrecht en den opzichter Baümer, te Werkendam. Aanw. 21 April. 
Ruiling ƒ 41.600. • 

' a - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterst enz.i bet 
verrichten van baggerwerk tot verbetering van het vaarwater tusschen 
de beide leidaminén in het Zwolsche Diep en daarbuiten in zee, iu dc 
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provincie Overijsel. Inl. hij den hoofdingenieur Van dor Toorn, tc's-Hage, 
en den ingenieur Raniaer, te Kampen. Raining ƒ 0 07 per M*. 

I l e l l e v o e t s l u l s , te U ' / i uren, door de directie dor marine: het 
vernieuwen, in- en uithangen van een stol vloeddeuren voorde Zoednk-
sluis aldaar, hot herstellen der stelling op d n berin nabij hot droog
dok voor het opleggen der deuren, hot vernieuwen van een bovenregel 
aan een der ebdouren. Inl. bij den hoofdingenieur der marine, te 
Hellevootsluis. Aanw. 14 April van 10—12 en van 2—4 uren. 

's-llage. te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een toegangsweg met afrasteringen en overwegafsluitingen 
op het station Geldermalsen. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der 
Staatsspoorwegen, te Arnhem, en don sectieingonieur, te Amersfoort, 
Aanw. 20 en 21 April, te 11 uren. Raming ƒ 7250. 

' s -Hage , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van bijgebouwen op het slation Kesteron. lui. bij den eerst
aanwezend-ingenieur der Staatss poor wegen, te Arnhem, eu don sectie-
ingenieur, te Amersfoort. Aanw. 20 en 21 April, te 2 uren. Raming 
ƒ 26,100. 

D o n d e r d a g , 20 A p r i l . 
H a a r l e m , te 11 uren, door hot ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. bost.: het leveren van brik- en stortsteen 
en voor het bestorten dor Heldei-scho zoowering, behoorende tot de 
Rijks-zee werken in de provincie Noord-Holland, in twee perceelen. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en don ingenieur, te Alkmaar. 
Aanw. 22 April. Raming perc. 1 ƒ 1205, perc. 2 f 10,735. 

V r i j d a g , » 0 A p r i l . 
' a -Bosch , te 10'/, uren, door het ministerie van waterst. enz... aan 

het gebouw van het prov. best.: het voortzetten van do verbetering van 
het kanaal de Dieze, provincie Noord-Iirabant. Inl. bij den hoofdinge

nieur in het 0e district, de arrondisscments-ingenieur Keurenaer, te 
's-Rosch, en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 24 April. 
Raming ƒ 50,000. 

' s -Basch . te 10-/j uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van Vilvoordsche steen-
glooiing tegen den zuidwestelijke!, oever der haven, te Moerdijk, bene
vens het leveren eu verwerken van stortsteen voor don kop van hot 
zeehoofd, aldaar, behoorende tot do havenwerken in de provincie Noord-
Brahaut. Aanw. 24 April. Raming ƒ 3250. 

's-Hoacli, te 10','j uren, door het ministerie van wahrst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der bazaltstoenglooiiug 
tegen den Keizerdijk in den Rijks-grooten-wog van Sleeuwijk naar Rreda, 
gemeente Raamsdönk, prov. Noord-Brabant. Aanw. 24 April. Raming 
/ 2500. 

Woensdag , A Mel . 
' s - l lage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

uitvoering van heistellingen en vernieuwingen aan de Rijksriviorwerken 
op de Boven-, Beneden- en Nieuwo-Merwede, behoorende tot de werken 
der Merwede en Killen, met bet onderhoud dier werken, van 1 Juli 
'80—30 Juni '87. Inl. bij den hoofdingenieur van Diesen, te 's-Hago. 
bij den ingenieur De Bruijn, te Dordrecht, en bij de opzichters Van 
de Kreke, te Gorichoin voor het le en 2e perc, Bannier, te Werkendam, 
voor het 3e perc en linnen, te Dordrecht, voor het 4e perc. Aanw. 28 
April. Raming: perc 1 ƒ20,200, perc. 2 ƒ 17,000, perc 3 ƒ 30,900, 
perc. 4 / 24,000. 

's l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-rivierwerken 
op het /wartewater, niet het onderhoud dier werken en de afbakening 
van het vaarwater van 1 Juni '86—30 Juni'87. Aanw. 28 April. Raming 
ƒ 5100. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
W a g e n i n g e n , 19 Maart: het bouwen van 2 

woningen, onder beheer van den architect S. 
Hitters; ingekomen 7 bilj., als: 
Th. Bosch, te ïlonkum, ƒ2130 
J. Haar Hz.. i Wageningen, » 1909 
R. F. Driever, » idem . 1945 
P. de Leeuw, » idem i 1938 
A. Haar, » idem » 1920 
E. Burgers, » idem » 1U02 
Gebr. Klaassen, i idem * 1853 
gegund. 

M u k k i i n i . 22 Maart: de gewone werken aan 
de zeewering van het waterschap dor Vijf-doolen-
zcedijkcn-Buitendijks ged. '86. in 13 perceelen; 
aannemers waren: 
perc. 1, B. E. Strandstra, Karn werd, I 1312.12 

» 2, idem idem » 611.80 
» 3, W. Weidcma, Zurich, » 180.90 
» 4. A. Zwart, idem o B32.— 
» 5, W. Weidema, idem n 525.— 
« 6, C. Dijkstra, Komwerd, » 450.— 
» 7, 1'. B.' Strandstra, Zurich, » 113.90 
» 8, idem idem » 375.— 
» 9, ('. Dijkstra, Kornwerd, » 01.50 
» 10, A. Zwart, Zurich, » 110.— 
> II, B. E. Strandstra, idem » 100.— 
» 12, C. Dijkstra, Kom werd, » 75.— 
» 13, VV. Weidema, Zurich, » 102,50 
W a g e n i n g e n , 22 Maart, ten behoeve der 

gemeentewerken, de levering van: lo. 20,000 
trottoirklinkers; ingek. 8 bilj., als: 

per 1000 
Van Dam & Co., te Wageningen. ƒ 12.25 
Firma Wolf & Co., i idem » 12 
J. C. de Kidder, , idem » 11.50 
gegund. 

2o. 190 M' trottoirband van Luiksche steen; 
ingek. 4 bilj., als: 

per M. 
F. Heijne en A. Jadot, Huij (België), ƒ 2.65 
A. v. 3. Heijde firma Hanenberg, VVagc-

ningen, i> 2.14 
Pierre Jansen, Luik, > 2.00 
Clément Maréchal, Poulseur bij Luik, > 1.98 

G r a n i n g e n , 26 Maart: het onderhouden van
en bet doen van eenige herstellingen aan de 
gebouwen der invoerrechten en accijnsen te 
Delfzijl, van 1 April '86—31 Maart '89; ingek. 
6 bilj..: als: 
K. S. iiaijkens Cz., te Delfzijl, f 2375 
J. Hemmes, • Farmsum, » 1978 
J. v. Iluuren, » Delfzijl, > 1847 
J. dc Mimiek. I Weiwerd, • 1756 
W. Scheltens, • Farmsum, » 1536 
H. N. Pul, » Delfzijl, > 1459 

M l d d r n . B e e m . l e r , 20 Maart: het bouwen 
van een kaasfabriek aan den Zuiderweg hoek 
Middenweg, onder beheer van den ai-chitect II. 
P. van den Aardweg tc Purmerend; ingek. 9 
bilj., als: 
H. F. Westerveld, Purmerend, ƒ 7400 
Jb. de Vries, idem » 7000 
Jb. Band, idem » 6999 
T. Zuiderbaan, Becmster, » 6974 
D. Nicrop, Oostknollendam, » 6921 
F, J. Brinkman, Purmerend, » 6713 

ƒ 6155 

» 5715 
I 5300 

D. Kramer, Schagen, 
J. Rczclman en W. de Heer, Nieuwe 

Niedorp, 
R. K. Koppen, Westgraftilijk, 
gegund. 

B r o e k l a n d (gem. Raalte), 26 Maart: bet 
bouwen eener school voor 48 leerlingen, onder 
beheer van den architect W. te Riele Gzn., te 
Deventer; ingekomen 8 bilj., als: 
R. v. d. Berg, te Zwolle, f 4992 
l i . Hofstee, i Deventer, . 4H20 
A. Feberwee, . Deventer, » 4811 
A. Kleinmeijer, i Dedomsvaart, » 4792 
J. v. Keulen, » Veessen, » 4365 
(1. 4. Avcrwijk, i Wije, • 4239 
G. J. Ernst, i Zwolle, . 4143 
L. Oosterwijk. » Wije, i 4125 

' . -Huge , 26 Maai-t: het bouwen van een 
woonhuis aan de Riouwstraat, onder beheer van 
den architect H. Wesstra Jr.; ingeknp.ru 6 
bilj., als: 
Gebr. de Vos, te 's-Hage, ƒ 14.090 
0. Meijers, » idem » 13,787 
Firma Nater en De 

Baan, • idem » 13,640 
II. K. de Baan, D Scheveningen, o 13,516 
H. v. Bergen Hene

gouwen, » 's-Hage, » 13,014 
A. Stigter, J idem » 12,660 

G r o n i n g e n , 26 Maart: het verbouwen van 
een huis voor L. de Vogel, onder beheer van 
den architect N. W. Lit; ingek. 9 bilj., als: 

G. P. v. Erp, ƒ 1948 
J. Ibelings, • 1778 
K. Fekkes en II. Berends, » 1733 
G. Meulink, » 1703 
D. S. Diddens, » 1655 
E. Peters, . 1587 
E. Berkenbosch, » 1560 
D. Jansen, . 1551 
E. W. Wictsema, > 1538 
gegund. 

A m s t e r d a m , 26 Maart: het Iwiuwen van 5 
huizen te Nieuwendarn voor Dr. Mezger, onder 
beheer van den architect M. Verheul; ingek. 22 
hilj., als: 
A. Paans, te Amsterdam, f 22,600 
J. Vissers, o idem » 22,472 
B. Kruijf, » idem > 22,200 
II. de Haan, . idem » 22.200 
lloogerbeets en Wit, • idem > 21.950 
Haandriksuian, » idem . 21,749 
Kampman en Har

derwijk, » idem • 21,643 
Drieke en Rekker, » idem » 21,500 
J. Koster, » idem » 21,473 
A. Aalders, » idem » 20,984 
A. F. Kraaij, • idem » 20,922 
C. Leeuw, » Aardswoud, » 20,8I'0 
J. Draak, » Nieuwendarn, » 20,700 
W. H. Struijs, » Amsterdam, > 20,500 
A. A. M. Vos, » idem » 20,300 
G. Woud, > idem » 19,991 
D. II Zeevat, i idem » 19,935 
J. Rootlieb, » idem » 19,8K« 
Hartgerink en Hoon, . idem » 19,690 
li. Kroon, , Buiksloot. » 19,376 
C. Hoen, » Nieuwendarn, » 19,175 
W. Gi-eve, » Buiksloot, > 18,908 

H u l t r n p a . l . 26 Maart: het bouwen van eene 
steljihuizing bij het voormalig Kollumer verlaat, 

onder beheer van den architect A . Velding; 
ingek. 9 bilj., als: 
II. Meersm'a, te Kollum, ƒ 3399 
P. .1. Schaafsma, » idem » 3378 
P. A. Zijlstra » idem • 3338 
.1. Oosterholf, . idem » 3298 
II. de Jong, i Dokknm, » 3274 
T. Kats, » Kollum, t 3194 
B. Hos, > Surhuisterveen, » 2998 
R Dijkstra, » Kollum » 2990 
J. J. Pijnakker, » idem > 2915 
gegund. 

A m s t e r d a m , 27 Maart: het bouwen van 04 
woningen in de .lan-van-der-Heiidensti-aat. voor 
de vereeniging ten behoeve der arbeidende klasse, 
onder beheer van den architect W. Hamer; 
ingekomen 29 bilj., als: 
Cruijlï en Schouten, tc Amsterdam, ƒ 114,678 
Knipper en Vree, » idem » 110.000 
W. Westerhof, > Wecsp, » 109,040 
C. Eijsvogel, » Amsterdam, i 107,370 
II. C. Dorlas. » idem • 106,686 
P. A. Warners, > idem » 105,600 
W. P. Voorham en Ü. 

W. Veenemans, » idem » 103.889 
J. Koster, » idem » 103.686 
D. Zuiderhock, » idem » 102,764 
C. ï . Kraneveld, > idem » 99,999 
ü. Woud, > idem . 98,998 
P. S. Rijniei'se, . idem » 98,900 
C. J. Maks Jr., » idem » 98,900 
Peeters en Roelofsen, » idem i 98,890 
W. L. Leibbrandt, » idem » 98,769 
11. .1. Meekers, » idem . 98,600 
B. v. Buuren, i idem ? 97,872 
H. Kriinen, » idem » 97,497 
A. Aalders, . idem » 97,240 
W. H. Struijs, > idem . 96,800 
Cerlijn en I)e Haan, » idem i 96,500 
H. Rietsnijdcr & Zn., » idem » 95.363 
A. Paans, » idem » 96,360 
W. Greve, » Buiksloot, > 95,300 
G. Boon, . Amsterdam, » 93,575 
II. de Bruin, > idem > 92,000 
J. II. Hartgerink en 

W. Hoorn, :> idem » 91474 
J. II. E. Stokmans > idem » 90,01 li 
L. C. Schaadc, » idem » 89,650 
gegund. 

H a a r l e m . 27 Maart, onder beheer der genie, 
aldaar: lo. het eenjarig onderhoud van werken, 
gebouwen enz.; ingek. 4 bilj.; minste inschr. 
was I). A. Braakenburg, voor J 7935 
Raming » 8300 

2o. het doen van herstellingen aan ramen, 
duken. muren enz.; ingekomen 4 bilj.; minste 
inschr. was dezelfde, voor ƒ 2074 
Raming > 2600 

W r l d u m , 27 Maart: de levering van 800 
stère gewasschen riviergrint. voor de gemeente 
lïaarderadeel; ingekomen 3 bilj., als: 

per M 3 

T. II. Thomassen & Zn., te Nijmegen, /' 2.65 
J. F. Lips, • idem > 2.43 
T. .1. Vermaak, » Utrecht, » 2.29 
gegund. 

H a r l l n g e n , 29 Maart, voor rekening der ge
meente: lo. het afdammen, droogleggen en her
stellen van de kleine sluis; 2o. het maken en 
inhangen van een stel buitenvloeddeuren in dc 
kleine sluis, 
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kleine buitenvloed-
sluis deuren 

Gebr. J. en .1. Posthuma. 
liarlingen. f 15,816 / 669 

Jobs. Langenhot-it, idem 15,000 ' 799 
G. Spoelstra, idem 14,810 810 
Gebr. v. d. Meer, idem 13,900 700 
F. J. Schaafsma, idem 11,640 
II. Smit, Almenum. 11,100 
G. Anema. Midlum, 9,988 
W. Honnema, liarlingen, 600 
gegund. 

K r o n i n g e n . 29 Maart: liet afbreken eener 
speelschool en het opbouwen eener bewaar- en 
siieelsrhool, onder beheer van den architect K. 
Hoekzema ; ingekomen 8 bilj., als: 
L. Dussel. te Groningen, ƒ 4797 
.1. II. Muller, , idem » 4756 
E. Berkenbosch, » idom n 4695 
D. Dalmolen. » idem » 4519 
D. Dooijes, » idem » 4440 
D. S. Diddens. » idem » 4393 
II. Kcma, i idem » 4326 
G. Meulink. » idem » 4302 
gegund. 

'a-Hage, 29 Maart: lo. liet verlagen van 
eenige riolen te Scheveningen (herbesteding); 
ingek. 5 bilj., als: 
L. .1. Weides, te 's-llage, ƒ 43:'0 
H. Jongenburger, » Waddinksveen, i 3920 
G. Keij, » Rotterdam, » 3870 
J. C. de Graaft", » 's-llage, » 3771 
H. .1. Weinberg, » Scheveningen, » 2842 

2o. het verbreeden van een gedeelte der sin
gelgracht langs den Noord wal, en het bouwen 
van een wahnuur langs die verbreeding; ingek. 
7 bilj.. als: 
A. Korteweg, te Zevenbergen, ƒ 4685 
J. C. de Graai*, » 's-llage, » 4510 
A. de Waard, » idem » 4199 
G. Keij, » Rotterdam, » 4100 
.1. II. de Swart, • 's-llage, » 3878 
.1. de Bruijn, » idem » 3700 
C. Wijbrans & Co., » idem » 3174 

's-Hage. 29 Maart: bet houwen van eene 
fabriek met woning en bijbehooren aan de 
Falckstraat, voor de société anonymc continen
tale pour la fabrication des eompteurs ii gaz 
etc, te Parijs, onder het beheer van den archi
tect II. Wesstra Jr.; ingek. 0 bilj., als: 
C Meijei-s. te 's-Hage, ƒ 18229 
II. E. de Haan, » Scheveningen, » 17,660 
Firma Nater en De 

Baan. » 's-Hage, » 17,240 
A. Stigter, » idem » 16,050 
Gebr. de Vos, o idem » 16,899 
II. v. Bergen Hene

gouwen, » idem » 16.495 
K e n i n e . . 29 Maart: het bouwen van een 

steenen duiker met houten fundoering in den 
Wakkeremlijk, tegenover de Eemnesservaart. 
voor het waterschap Eemnes; ingek. 8 bilj., als: 
J. Führen, te Hilversum, /' 1444 
F. de Bruijn, » Hoogland, » 1380 
P. llartog, » Huizen, » 1280 
.1. Pommer, » Eemnes, i 1196 
J. G. Dop, » idem «1170 
P. Dekker, » idem . 1167 
W. Hagen Wz., » idem . 1149 
E. Scheepbouwer, » Utrecht, n 1026 
gegund. 

A r u m . 29 Maart: bet afbreken der bestaande 
en het bouwen van een nieuwe boerenhehuizing 
met schuur, voor A. H. van Slooten, te Rau-
werd, onder beheer van den architect J. van 
Reenen. tc Arum: Ingek. 24 bilj., als: 
S. T. de Vries, te Parrega, / 14,479 
K. J. v. d. Schaaf, » Terhoinc, » 14.160 
J. R. Jansma. i Hallam, » 13,700 
1'. M. Boonstra. » Mei.ablinn, » 13,098 
J. J. v. d. Leij, » Arum, » 13.638 
.1. 11. Bos, » Twijzel, » 13,622 
I". T. Wijma, » Woluiiiels, » 13,495 
E. P. Feenstra, » Makkiitn, » 13.350 
W. II. Biirgij, » Terwispel, » 13,349 
C. Si. Schiere, » lioornbergiim, » 13,265 
K. H. Reidsma, » Ysbrethtum, » 13,239 
D. Flapper, J> Bolsward, » 12,995 
II. M. v. d. Weide, » Wons, » 12,944 
M. R. v. d. Molen, » Buitenpost, » 12943 
K. K. Stratcrna, » Dongjum, • 12,939 
.1. S. v. d. Steeg, » llardeganjp, » 12,849 
W. J. Booi-sma, » Hichtum, » 12,784 
M. .1. Schotanus, » Boxuin, » 12,779 
V. Titnmenga, » Ytens, » 12,595 
A. A. Lettinga, a Pietersbicrum, » 12,383 
1'. Bruinsma, » Achliim, » 12,324 
P. S. Westra, > Arum, » 11,880 
S. W. de Boer, » Lippenhuizen, » 11,760 
H. Zwarts, » Nijlaml, » 11,534 
Raming » 12,900 

B r e d a , 29 Maart, voor rekening der gemeente: 

10. het bouwen van een apothekerswoning met 
apotheek bij het gemeente-ziekenhuis; gegund 
aan .1. A. Mol, tc Breda, voor ƒ 7777. 

2o. het vergrooten der school voor kosteloos 
lager onderwijs aan bet einde der Pasbaan; 
gegund aan Til. Kessol, te Breda, voor ƒ 5450. 

3o. het maken, leveren en stellen van 
gegoten-iizeren pompen: gegund aan de firma 
Klep de Bi 'iiin, voor ƒ 308.75. 

' s - l l age , 30 Maart: het onderhouden cn her 
stellen van het gebouw te Zieriksee, waarin 
gevestigd zijn de kantoren van de hypotheken 
en van het kadaster: ingek. 5 bilj., als: 
11. Bezaans te Zieriksee, ƒ 879 
M. Paasse .lz.. • idem » 793 
H. 0. v. d. Ende, » idem » 793 
M. Timmerman, » idem » 084.995 

.1. v. Dijk Hz., » idem i 020 
( •o r i rhem. 30 Maart, door dijkgraaf en hoog

heemraden van den Alblasserwaard e. a., het 
verrichten van: a. aardewerken; minste inschr, 
waren: 
perc 1, J. Elshout. Giesen, ƒ 1895 

» 2, dezelfde, » 3950 
» 3, (i. Koorevaar, Hardinksveld, » 580 
» 4. J. Kamsteeg, Giesendam. » 550 
» 5, W 'tlfoen, Alblasserdain. » 720 
>. 0, dezelfde, » 380 
» 7, P. Zanon Hz., Animerstnl. » 2470 
» 8, II. de Jong, idem » 220 
» 9. G. Zaueii Hz., idem • 4550 
> 10, A. II. de Vroom, Ameide, » 310 
b, steenglooiingen; minste inschr. waren: 

perc. 1, .1. Verschoor, Ammcrstol. ƒ 2275 
» 2, 0. Zanen Hz, idem » 3075 
Neede, 30 Maart: het verbouwen der be

staande openbare school met privaten en urinoirs, 
benevens het bijbouwen van een nieuwen vleu
gel in twee afzonderlijke lokalen, met gangen, 
enz., en het leveren van schoohmeublement; 
ingek. 6 bilj., als: 
A. Beften, te Lochem, ƒ 11,049 
B. LiCDtenberg, » Winterswijk, » 10.594 
G. .1. Biljardt, » Lochem. * B 10,500 
F. Rietman, » Diepenheim, » 9,980 
C. ter Haar, » Wintoi-swijk, * 9,975 
D. Markerink, » Neede, » 8,790 
gegund. 

R o t t e r d a m , 30 Maart: lo. de levering van 
6.000,000 KG. Duitsche steenkolen aan de ge
meente; ingek. 8 bilj., als: 

per 1000 KG. 
Gebr. Iloogenberg, te Rotterdam, ƒ 4.90 
.1. F. Housen, » idem '» 4.64 
P. W. Lonwman, » idem » 4.57 
Gebr. Buchloh, » Mühlheim, » 4.45 
(i. Th Rrant. » Rotterdam, » 4.405 
A. .1. Terkuhle, » idem » 4.339 
Van Nievelt & Co., » idem » 488 
G. Schinitz Sohne, • idem » 4.17 

2o. de levering van 175,000 KG. Engelsche 
Xow-Castle haardkolen, aan idem; ingekomen 3 
bilj., als: 

per 1000 KG. 
W. Hoven ft Zn., te Rotterdam. ƒ 10,28 
Van Nievelt & Co., » idem » 8.90 
J. F. Housen, » idem » 8.88 

X w o l l r , 30 Maart: lo. het éénjarig onderhoud 
der kazerne- en andere gebouwen en werken 
te Zwolle, ouder het beheer der genie, aldaar; 
ingekomen 4 hilj., als: 
G. J . de Roode, te Zwolle, f 2549 
K. A. v. d. Berg, » idem » 2269 
G. Kamphuis, » idem » 2234 
A. v. Straten, » idem » 2117 
Raming » 2700 

2o. liet éénjarig onderhoud van de gewone 
werken en kazornogebomvon in de legerplaats 
bij Oldebrook, onder het beheer der genie, te 
Zwolle; ingek. 7 bilj., als: 
.1. Wildeman. te Oldebroek, ƒ 4550 
II. .1. Buitenhuis, i Elspeet, * 4500 
J. V. d. Braak. I Apeldoorn, l 4444.44 
P. Boks, » Amersfoort, » 4300 
K. A. v. d. Berg, » Zwolle, » 4290 
A. v. Straten, « idem » 4235 
J. Bosïchenbroek. i Elspeet, » 3648 
Raming » 4250 

R o t t e r d a m , 30 Maart: de levering van tien 
ijzeren schutten voor urinoirs, met inbegrip van 
het opstellen, verschillende hardsteenwerken en 
ongeveer 37 M a leiplaat. 

lo. schutten; ingek. 10 bilj., als: 
.1. II. Wildeman, Dordrecht, ƒ 1548 
J. M. Vuurpcijll, Rotterdam, • i 1225 
A. Bikkers ft Zn., idem . I 1096.26 
J . L. Smits, idem * 1048 
M. .1. Engelman, idem » 1045 
II F. Landman & Zn., idem » 999.50 
C. J. R. Samelius, idem » 977 
Rogier, Nerincx Richter, Bergen-

op-Zoom, » 945 

D. J. Rokslag, Deventer, f 899 
Erven J. C. Rover, Rotterdam, » 880 

2o. hardsteeuwerk; ingekomen 7 bilj., als: 
II. D. Peletior, Rotterdam, » 539 
A. Singels Az., Dordrecht, i 460 
G. Rapis. Rotterdam, • 400 
Van dor Moendol en Simonis, idem » 400 
L. Sabelis, Haarlem, n 3*8.63 
P. Janssen. Luik, » ;t09 
Van Noorden en Schwerzel, Rotterdam.» 365 

So. loiplaat; ingekomen 2 bilj., als: 
Van Gils en Van der Moer, Rotterdam, ƒ750 
Erven M. Trip. idem »> 267.84 

' s - l l age . 30 Maart: het bouwen van een stee
nen magazijn voor den dienst der betonning, te 
Enkhuiien. Minste inschrijver R. Kramer, te Enk-
huizen, voor f 9884. 

( . r o i i i n g c n , UI Maart: het bon won eener 
bovenwoning voor Gebr. Geuns, onder behoor 
van den architect X. W. Lit; ingekomen 14 
bilj. als: 

li. de Jong, ƒ 5234 
E. Berkenbosch, i> 4937 
D. S. Diddens, • 4650 
E. W. Wiotseina, » 4i46 
J. S. Visser, » 4490 
D. Jansen, • 4463 
II. Kiel, • 4433 
.1. H. Muller. » 4396 
K. Eokkes en II. Berends. » 4383 
E. Peters, » 4323 
A. v. Dijk, » 43-0 
.1. Haupt, • 4274 
J. Ibelings. » 4237 
J. v. d. Werif, 4234 
gegund. 

' s - l lage . 31 Maart: het onderhoud dor rivier
en bestortingswerken, behoorende tot den onder
bouw der overbrugging van bet Hollandsch 
Diep, van 1 Mei '86—1 Mei '87, met het aan
brengen van de noodige voorzieningen: ingek. 
3 bilj., als: 
B. v. d. Lecq, te Barendrecht, ƒ 4790 
B. de Waerd, » Nieuwenhoorn, » 4686 
D. Volker, » Dordrecht, » 4580 
Raming • 4800 

' s - l l age . 31 Maart: het verrichten van bag
gerwerk in het groot-scheepvaarwater over het 
Zuiden en langs den linkeroever van het Scheur, 
boneden Maassluis; ingekomen 2 bilj. als: 
A. (J. Huyskes, te Hedel, ' ƒ 328.328 
A. Volker Lz., Sliedrecht 

en P. A. Bos, » Gorichem,» 317,000 
Raming - 345,000 

B a a r n , 31 Maart: het leveren op den wal 
van p. in. 400 stère grint en het vervoeren naar 
verschillende wegen, ten behoeve van de ge
meente: ingekomen 4 bilj., als; 

per ster 
.1. G. Maatkamp, te Baarn. /' 3.65 
II. .1. v. d. Vecht, ;> Hasselt, i» 3.36 
A. Dijkman, • Baarn, » 3.09 
W. v! Doornik. » idem » 3 04 

H o l I J n s p l a a l , 31 Maart: lo. ile levering van 
220 M 3 onderhoudsgrint in do haven te Cats; 
ingek. 4 bilj., als: 

jer M3 
F. A. Cornet. te Middelburg, ƒ 1.64 
P. v. d. Berge, » Kohjnsplaat, » 1.59 
II. Heikoop, » Papondiecht, » 1.45 
J. F. Lips, » Nijmegen. » 139 
gegund. 

2o. de levering van 400 M 3 onderhoudsgrint in 
de haven te Kolijnsplaat; ingek. 5 bilj., als: 

per M :' 
P. v. d. Berge, te Kolijnsplaat, ƒ 1.40 
J, F, Lips. Ü Nijmegen, i 1.39 
A. d. Jong, » Neuzen, >» 1.39 
II. Heikoop. » Papendrecht. » 1.35 
J. J. Streelland, » Dordrecht, » 1.32'/i 

• B o s c h , 31 Maart, voor rekening der pro
vincie: de aanleg van een keiweg van Eersol naar 
le Belgische grenzen in aansluiting met den in 

aanleg zijndeii keiweg van daar naar Postel; 
ingek. 9 liilj., als: 
J, M. v. Gasselt, te Yen ion. J 73.840 
.1. v. d. Dimgon, » Schijndel. 72,200 
A. Geldens, » 's-Bosch, i 71,900 
I*. Driesen, » Dongen. » 71,600 
J.B. Raaijmakers.Wouw 

on M. Hezonmans, » Eindhoven. » 68,950 
W. F. Weijers, • Tilburg. » 67.000 
C. N. Roozenburg, » Naaldwijk, » 67,000 
U v. Gaal, n Geldrop, » 65,757 
T. v. Liempt, » Turnhout, » 65.580 
Raming :. 67.035. 

I l e l l e v o c t s l u i * . 31 Maart, onder beheerder 
Genie: 

lo. Het éénjarig onderhoud van de werken 
en gebouwen te Hellevootsluis; minste inschrij
ver J. Rent, te Brielle, voor f 4300. Raming 
ƒ 4750. 
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2o. Hot éénjarig onderhoud van de werken 
en gebouwen te Briello; minste inschrijver J. 
Bont, te Hrielle. voor ƒ 3243. Raming /' 4000. 

80. Hot herstellen van daken en vernieuwen 
van goten aan gehouwen te lirielle; minste in
sein ijver A. A. ]•'.. Veonenhos. te lirielle, voor ƒ 1713. 
Raming /' 2150. 

K g n i o i i r t - H i n i i e n . 31 Maart: het verbeteren 
der gemeenteschool; ingekomen 7 hilj., als: 
Jb. Schuit, Egmond a/d. Hoef, ƒ 2600 
C. Frikkoe. Alkmaar, » 2572 
A. Dnrregeest, idem » 2347 
M. Oorthuis. Kginond a/d. Hoef. » 2200 
J. Engering, Ouddorp, » 2222 
J. Elleioan. Alkmaar, 1 2210 
O. Ruigewuard, Egmond a/Zee, » 2113 
Raming » 2300 

l l o r i t r c r l i t . 31 Maart: het bouwen van een 
lort aan don nieuwen Maasmond, 5e gedeelte, 
onder het beheer der genie, aldaar: ingek. 0 
hilj., als: 
J . 'Smit VII, 
I.. de Neef Lz„ 
1). de Wnerd, 
W. v. Leeuwen, 
L. Kalis Kz., 
R. Vooniendag Az 
Raming 

I L. B. Ilasselbach, te Arnhem. ƒ 4850 
l i Holder, » idem » 4750 

I Th. Eibers, • idem » 45811 
A. .las, » idoin a 4475 
.1. 1'. Welsing, » idem » 4212 

dezelfde, » idem . 4208 
M. Wardenier Jz.. » Haarlem, » 3785 
Raming 1 4550 

K l e r i k a e e . 1 April: het herbedelven den-water
leidingen langs (bu Elleinoetschen weg, don 
Oost- of Molenweg en den Elkorseeschon weg, 
in 6 perceelen; minste inschrijvei-s waren 
perc, 

Alb' 

1, J. 
2. 

d. l'auw 
idem 
idem 
idem 

Elkel-see, 
idem 
idem 
ide 

5. J. Iloslooper, Duivendijko. 
0, I'. Hezuijde, Scharendijke, 

07 
«7 
«7 
0; 
00 
Bil 

te Slikkerveer. 
• lirielle. 
* Nieuwenhoorn, 
>> Hellovoetsluis, 

Sliedrecht, 
Dordrecht, 

ƒ 31,080 
» 31 800 
• 31.440 
» 31.427 
I 31,250 
» 28.400 
a 33,000 

• . i - i i l r n . "1 Maait: het bouwen van een villa 
aan den (kgstgeesterstraatweg nabij de gemeente 
Leiden, onder behoor van den architect Jacobus 
van der Heijden: minste inschr. was M. N. 
Langezaal. te Leiden, voor f 15,700, aan wien 
het werk is gegund. 

L e e u w a r d e n . 1 April: het afbreken van 
twee gebouwen op het Jacohijner kerkhof en het 
bouwen van eene school voor godsdienstonder
wijs met woning; ingek. 14 bilj.; minste inschr. 
was J. van der Heide, te Leeuwarden, voor 
J 11.150, aan wien het werk is gegund. Raming 
ƒ 14.000. 

Z n l f - l l a i n m r l . 1 April: hot afbreken van een 
woonhuis 011 schuur, staande aan do Rietschoof, 
onder Nedorhomert, en het daarterplaatse bou
wen van een nieuwe schuur, onder beheer van 
den architect H. Leemhuis; ingek. 12 bilj,, als: 
S. v. Diggelen, tc Well, ƒ 4289 
II. v. Ooijen. » Gameren. » 4200 
J. II. v. Herghem, » Waardenburg, 0 4100 
C. Strnijk, • Brakel, a 3090 
K. v. Hijsterveld. » idem » 3089 
W. Xieuwenhuisen, » Sprang, 0 3975 
O. v. Lopik, » Delwijnen, » 3960 
I>. W. v. Ilattum. » Tuil. » 3914 
W. I.ooijen, » llerwijnen, » 3780 
O, Looijen, » idem a 3f>97 
H, v, Anrooij, » Zalt-Bommcl, » 3533 
H. A. Kaasjager. » idem a 3487 

Apeldoorn. 1 April: het leveren, inkepen en 
bereiden mot ehloorzink van grenenhouten dwars
liggers, volgons bestek Xo 18 dor Kon. Nederl. 
Locaalspooiwegmaatschappij; ingek. 8 bilj.. als: 
L. Vigneron, te Brussel. J 66.040 
D. II. (lercx. » Bokstel, » 54,000 
J. .1. v. d. Eerden l'zn., » idem .53,120 
].. Ik'iiuert en Fass-

bender. » Antwerpen, a 52.325 
C'. Gips Cm., » Dordrecht, » 49,520 
H. E. v. Gelderen Co., » Amsterdam. » 48.446 
Eindhoven en Zn-, » Zwolle, » 47,166 
W. Heettger. » Wesol, » 43,776 

Houten, 1 April: lo. de levering van 826 stère 
grint voor het waterschap Houten, in 2 percee
len : ingek, H bilj., als: 

perc. 1. 
per stère 

J. Vermeer. Ilekendorp, 
J. v. Harpen, Wijk-bij-Duur-

stede. 
W. v. Soest. Houten, 
Wed. J. v. Soest, idem 
M. Lakerveld, Utrecht, 
P. Vet, Vreeswijk, 
II. A. v.d. Hoogen, Schalkwijk 
A. L. d. Kieviet, Kuilenburg, 
gegund perc. 1 aan P. Vet, perc. 2 aan A. L. 
de Kieviet. 

2o. di- levering van 100 stère Arnheuisch lek
zand: ingek. 3 bilj., als: 

perceelen zijn gegund 
Deven te r . 1 April, onder het beheer der 

genie, te Zutfen: lo. het éénjarig nuderhoud der 
kaïemegebouwen te Deventer; ingekomen 6 
bilj., al 

IE."», d. Woerd Jz., 
W. .1. Kolkert, 
G. Beltman, 
II. Knrtcliug. 
II. B. Lepping, 
A. Fehorwe 

te Deventer, 
1) idem 
» idem 
» idem 
* idem 

idem 
2o. eene bui ten verving van kazernegebouw 

enz., te Deventer; ingekomen 4 bilj., als: 
J. Hakker, te Beden, ƒ 1830 
M. Pot, » Deventer, » 1784 
G. II. Ankersmit, » idem » 1643 
B. Heibergen, » Zwolle, » 1547 

Spankeren .2 Api i l : het bouwen van een woon
huis, uitgezonderd graaf-, grond- en schilderwerk, 
onder beheer van den architect M. K. Smit. te 
Dieren; ingek. 8 bilj., als: 
Firma G. J. Carmiggelt, te Brammen, f 2586 
J. de Witt, » Dieren. » 2550 
J. Schut, » Bruminen, » 2547 
.1. Maandag. » Dieren, » 2498 
II. Steltenberg, » idem » 2347 
L. Enklaar, » idem » 2330 
J. Steinvoort, a idem » 2325 
11. Enklaar, » idem » 2288 
gegund. 

I l l l l r g o i n . 2 April: het bouwen van een 
dubbel woonhuis en schuur in de buurt Weere-
stein. onder beheer van den bouwkundige Jb. 
Guldemond; ingek. 10bilj., als: 
C'. Pijlman. te Haarlemmermeer, ƒ 3954 
E. v. Luiken, » Heemstede, » :(795 
L. Zieren, a idem ,1 3760 
,1. Goozen, » Hillegom. » 3535 
D. C. v, d. Velden, » Haarlem, » 3400 

Hillegom, » 3350 

ƒ3.11 

.1 2.78 
» 2.66 
.. 2.53 
1) 2.40 
» 2.49 

perc. 2. 
per stère 
ƒ 2.65 

2.64 
2.57 

fier store 
ƒ 2.28 
fi 1.60 
0 1.59 

J. Verineer, te Ilekendorp, 
P. Vet, a Vreeswijk, 
H. A. v. .1. Hoogen, » Schalkwijk, 
gegund. 

A r n h e m , 1 April: het éénjarig onderhoud 
der kazernegehouwen enz., te Arnhem en dat 
der werken en gebouwen van het fort bij Wes
tervoort, onder het beheer der genie, te Arnhem; 
ingekomen 10 bilj.,als: 
G. H. v. d. Heijden, te Arnhem, ƒ 6420 
N. W. v. Daalen, » idem » 4968 
G. J. Lucassen, » idem » 4900 

J. v. d. Jagt, 
J. Giebels en Jh. 

v. Servellen, 
J. J. Guldemond, 
C. v. Diest, 
W. v. Ingen, 
gegund. 
Raming 

M i d d e l b u r g 
van waterstaat 

» Haarlem. 
1) idem 
1 Koudekerk, 
» Bodegrave, 

3333 
3280 
3174 
3170 

f 3170 
2 April, door het departement 
lo. het maken van een bazalt-

iniiur in de binnenhaven bij do groote sluis te 
Womoldinge, met bijbehoorende werken, behoo-
rende tot do werken van het kanaal door Zuid-
Beveland: ingek. 5 hilj., als: 
J. Lindenbergh Cz., 'te Wemeldiiige, ƒ 3663 
E. do Maat. a Hansweerd, » 3636 
P. .1. Visser, 11 idem » 3624 
.1. Bruggeman, » idem > 3570 
W. II. de Haan, a Elden (Eist), . 3554 
Raming » :io00 

Bo. het vernieuwen en herstellen der hoofden 
VI en XI op den oever voor Neuzen; ingek. 6 
bilj., als: 
M. v. d. Hoek, te Neuzen, 
P. J. Verbist, 11 Hontenisse, 
A. v. d. Beek, a Zaamslag, 
A. Tholens Dz., » Neuzen, 
J. Jansen, » idem 
C. D. Bolier, » Scherpenisse 
Raming 

1949 
1946 
1703 
1790 
1783 
1780 
2000 

80, het verruimen van een gedeelte der Rijks-
waterleiding beoosten het kanaal van Neuzen, 
bewesten de Othensche kreek; ingekomen 7 
bilj., als: 

te Hontenisse, 
» Biezelinge, 
» Scherpenisse. 
» Neuzen, 

. a idem 
'i Hoek, 
» Neuzen. 

J. Verbist, te Hontenisse, f 5760 
de Jong, . Biezelinge, » 5600 

C. D. Bolier. » Scherpenisse, a 5348 
C. v. d. Hooft, 1 Neuzen, 0 4060 
M. v. d. Hoek, . a idem 0 4645 
D. Tholens, » Hoek, » 4680 
.1. Jansen, » Neuzen, » 4460 
Raming ,, 8600 

*-llii»<li. 2 April: het houwen eener kerk 
met pastorie c. a., voor de Clir. Ger. gemeente 
aldaar; ingek. 11 bilj. als: 

te Tilburg, 
»» 's-Bosch, 
» idem 
a idem 
ii Zalt-Bommel, 
>i Meppel, 
a 's-Bosch, 
» idem 
» Meppel, 
ft Oisterwijk, 
» Bokstel, 

ƒ 19,7»! 
» 10,720 
0 19,600 
a 10,390 
a 17,872 
» 17,475 
a 16,710 
» 16.640 
» 16,273 
a 15,497 

14,200 
het onderhouden en her-

tc Arnhem, ƒ 1882 
» idem » 1454 
» idem • 1224 
1 idem 1 1198 
* idem » 1178 
» idem l 1143.99 

» 910 

ƒ 5300 
o 5215 

5150 
5009 
5098 
5089 

L. de Rooij, 
Th. A. v. Ravestein 
M. Maas, 
.1. M. Bomans, 
L. .1. Motz, 
.1. Einmink, 
F. Hoenselaar, 
A. W. v. d. Bruggen, 
J. Hessel ingen, 
P. II. Versteijne, 
P. A. Bloem, 

'ft-llage, 2 April 
stellen van het Rijkstelegraafgebouw te Arnhem, 
van 1 April '86—31 Maart '80; ingekomen 6 
bilj., als: 
.1. Cohen Gz., 
N. W. v. Daalen, 
H. v d. Sand, 
J W. Janssen, 
B. Bolder, 
P. de Leeuw, 
Raming 

( • ru i l ingen . 2 April, door het prov. best.: 
hot maken van een bepuind jaagpad, op don 
berm van den parallelweg langs het verbinding», 
kanaal Winschoter—Hoornsche Diep, en het aan
brengen van steunpalen om de boomen van 
evengenoemden weg en op den singolweg Dam
ster—Boterdiop; ingekomen 5 hilj., als: 
II. Moorman, te Bedum, ƒ 1300 
G. Wolthuis, a idern » 1360 
II. de Wind, ,1 Zoutkamp, 1 1210 
T. A. J. Croon, ,1 Groningen, » 1137 
II. 11. Harkema, » idem a 843 
Raming ,, [0C0 

' • -Hage , 2 April: hot leveren, bereiden togen 
bederf, vervoeren en opslaan van palen cn schoor-
palen. ten dienste der Rijkstelegraaf: ingekomen 
6 bilj., als: 
II. Jansen, Didam. 17'/, pet. bened. het tarief. 
E. v. Wermeskerken, 

Ede, II*/, a a a a 
E. Hallinans, Well, 15«/10 a » » » 
J. II. v. Hoogerwou, 

Bokstel, 14"/10a a a » 
J . J . v. d. Eerden Pz., 

Bokstel, 14«,0i> a a a 
R. H. Clercs, Bokstel. 12 » boven » a 

Keuzen . 2 April: het doen van 4grondborin
gen tot een diepte van 190 M., voor de water
koeling san den calamiteusen |»lder Nieuwe-
Neiizon; minste inschr. was A. Hoogendoorn Cm., 
te Giesendam, voor ƒ 1880. Raming J 2314.125. 

B I J V O E G S L L 

D E O P M E R K E E 
van Z A T E R D A G 10 A P R I L 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VA>* 

A A N B E S T E D I N G E N . 
H a a n d a g , l ï A p r i l . 

Amersfoort , te 11'/, uren, door burg. en weth.: 
lo. het herstellen van de Koppelpoort; 
2o. het vernieuwen van den steenen duiker aan het sluisje tusschen 

het Havik en den Weverssingel; 
So, het uitdiepen van de haven en binnengrachten. 
In!, hij den gemeentearchitect. Aanw. gehouden. 
(.'roeiiloo . te 12 uren, door L W. Lasonder, in het hotel de Zwaan: 

het gedeeltelijk afbreken, vergrooten en met een verdieping verhoogen 
van zijn huis. Aanw. 12 April, te 9 uren. 

M a r i - Ü e l i l r n . te 12 uren, door burg. en weth.: het vergrooten van-, 
benevens inwendige verbouwing en reparatie werken aan het postgebouw. 
Aanw. 12 April, te lO'/j uren. 

D o r d r e c h t , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. bet dempen en rioleeren van eene sloot tusschen particuliere 

terreinen, ter lengte van ongeveer 120 M., gelegen tusschen het Gelde-
loospad en den Van-Stnjsingel, aldaar; 

2o. het vergrooten en hei-stellen aan de openbare zwemplaats aan 
de Vest. aldaar. Aanw. gehouden. 

K a m p e n , te 1 uur, door het bestuur van het stoomgemaal voor de 
polders Kroeken-en-Maten-Buitendijks, Haatlaud en Onderdijks, in het 
Raadhuis: het verhoogen en verzwaren van p. m. 1800 M kanaalkade 
en het uitdiepen van het afvoerkanaal van het stoomgemaal naar zee. 

G r o n i n g e n , 'savonds 8 uren. door J. Groen, in het koffiehuis van 
M. Prins: Tiet verbouwen van een winkelhuis, onder bijlevering van alle 
transporten, bouwstoffen, arbeidsioonen enz. Inl. bij den architect N. 
\V. Lit. Aanw. gehouden. 

D o r d r e c h t , 's avonds 8 uren, door kerkeraden der vrije Evangelische 
gemeente, aan den Vrieaeweg no 20: het bouwen eener kerk op de 
daarvoor bestaande fundamenten. Inl. bij den bouwkundige A. Smidt, 
aldaar. Aanw. gehouden. 

A a l t e n (Geld.), bij Avenarius: het bouwen van eene bewaarschool, 
aldaar. Aanw. 12 April te 10 uren. 

D r l c s u m (Fr.), bij den armvoogd boekhouder L. P. van den Wal: 
het bouwen van eene groote kamer aan het armhuis, te Driesum. Inl. 
bij den architect J. W. Duijtï aldaar. Aanw. gehouden. 

D i n s d a g , 13 A p r i l . 
Gerlchem, te lOuren.door den eerstaanwezend-ingenieur der genie: 
lo. het éénjarig onderhoud van de werken en kazernegebouwen, te 

Gorichem, te Vuren en bij de sluis te Dalem. Raming ƒ 7500; 
2o. het éénjarig onderhoud van de werken van de Nieuwe Hollandsche 

waterlinie aan de Linge. en van daar tot de Lek. Raming / 3200; 
2o. het éénjarig onderhoud van de werken en kazernegebouwen, te 

Woudrichem en te Loevesteiu, en de forten bezuiden de Waal en 
Merwede. Raming ƒ 4900; 

4o. het éénjarig onderhoud der werken van het inundatiekanaal uit 
de Waal. beneden Tiel, naar de Linge. Raming ƒ 600. 

Alles onder het beheer der genie, te Gorichem. Bilj. inzenden 12 
April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 

U t r e c h t , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het éénjarig onder
houd van de: 

lo. werken en kazernegebouwen, enz., te Utrecht en op de leger
plaats bij Zeist. Raming f 8600; 

2o. werken in de Nieuue Hollandsche waterlinie, van af de Klop tot 
en rnet Vreeswijk. Raming / 10,100; 

So. werken in de stelling Honswijk. Raming f 2100,; 
4o. werken te Wijk-bij-Duurstede en van daar tot Odijk. Raming 

ƒ2400; 
5o. eene verving van werken en gebouwen. Raming ƒ 3500. 
Alles onder het beheer der genie, te Utrecht. Bilj. inzenden 12 April, 

vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 
R o e r m o n d , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Nijmegen, op het bureau der genie, te Roermond: het éénjarig 
onderhoud der kazernegebouwen, enz., te Roermond, onder het beheer 
der genie, te Nijmgen. Bilj. inzenden 12 April, vóór 3 uren. Inl. bij 
den opzichter van fortificatiën, te Roermond. Raming / 2650. 

De l f t , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
's-Hage, in het bureau van de schutterij: 

lo. het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen enz., en der werken. 
Raming ƒ 9200; 

2o. eene verving van werken en van kazernegebouwen, em. Raming 
ƒ 2600. 

Beiden te Delft onder het beheer der genie, te 's-Hage. Bilj. inzenden 
12 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur en den hoofdop
zichter, te Delft. 

\nint er dam, te 12 uren, door den architect C. A. Borabach Cz., in 
het Panopticum: het bouwen van tien winkelhuizen, met bovenwonin
gen, aan de Hoedemakersstraat, gem. Nieuweramstel. Aanw. gehouden. 

«eliogerbrug •N.-H.). te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van 
de Zijpe en Hazepolder, in het Wapen van de Zijpe: het leveren, lossen, 
nitvletten en rijden van 3100 M* grint in de Zijpe, ged. '86 en '87. 

Dordrecht, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Breda, in het lokaal van J. C. van der Horst: het éénjarig onderhoud 
van de werken en gebouwen enz., te Dordrecht, onder het beheer der 
genie, te Breda. Bilj. inzenden 12 April, vóór 3 uren. Inl bij den 
opzichter, te Dordrecht. Raming / 3400. 

«•eertruldeiiberg te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur 

der genie, te 's-Bosch: het éénjarig onderhoud van de werken en 
kazernegebouwen, enz., te Geertruidenherg. Bilj. inzenden 12 April, 
vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur en den opzichter, te Geer
truidenherg. Haiiüug ƒ 3850. 

A m s t e r d a m , te V/% uren, door de Nederlandsche Houwmaatschappij, 
ten haren kantore: het aanleggen van een gedeelte wegbaan in den 
Binnendijkschen buitenvelderschen polder. Aanw. gehouden. 

R o t t e r d a m , te 7 uren, door.de Rotterdamsche Brood bakkerij, aan 
den Hofdijk 22: het bouwen van een directeurswoning in verband met 
het fabrieksgebouw. Aanw. 12 April, te 7 uren. 

Woensdag , 1 4 A p r i l . 
Ni jmegen , te 10 uren, door den eersUianwezend-ingenieur der 

genie: 
lo. het éénjarig onderhoud' van de kazernegehouwen, enz., te Nijine-

megen. Raming / 6870; 
2o. het éénjarig onderhoud van de werken te Nijmegen. Raming 

ƒ 1600. 
Beiden onder het beheer der genie, aldaar. Bilj. inzenden 13 April, 

vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 
L e e u w a r d e n , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, te Zwolle, in het kofliehuis van II. Schaap: het éénjarig onder
houd der kazernegehouwen, enz., te Leeuwarden, onder het beheerder 
genie, te Zwolle. Bilj. inzenden 13 April, vóór 3 uren. Inl. bij ge
noemden ingenieur en den opzichter, te Leeuwarden. Raming ƒ 4550. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van het noordelijk gedeelte van de voorhaven van het kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede, in het Open IJ bij de 
Stadsrietlanden te Amsterdam, behoorende tot de werken voor den 
aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. 
Inl. bij den hoofdingenieur Wellau, te Utrecht, en den ingenieur Kluit, 
te Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming ƒ 649.350. 

K a a r d e n , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in de kazerne Oud-Molen, aldaar: 

lo. het éénjarig onderhoud der werken te Naarden. Raming f 5250; 
2o. het éénjarig onderhoud der kazernegehouwen, enz., aldaar. Raming 

ƒ 4530. 
Hilj, inzenden 13 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 
Doesburg , te 11' j uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, te Zutfen, in het logement Hof Gelria: het éénjarig onderhoud 
van de kazernegebouwen, de werken enz., te Doesburg onder het be
heer der genie, te Zutfen. Bilj. inzenden 13 April, vóór 3 uren. Inl. bij 
genoemden ingenieur en den opzichter, te Doesburg. Raming / 6010. 

' s - l l age . te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz : het ver
richten van schilderwerk aan het hoofdgebouw op het Centraal-per-
sonenstation, te Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der 
Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming ƒ 18,700. 

' • -Hoge, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van de aardebaan, de kunstwerken, de werken tot overgang, 
bewaking, afdeeling, enz. en eenige verdere werken voor het gedeelte 
Drunen—Vlijmeu van den spoorweg Zwaluwe—'s-Bosch. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te 's-Bosch. Aanw. 
gehouden Raming ƒ 335,000. 

' s -Hage, te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van eene douane-goederenloods met voorplein en een douane-
park, benevens het leggen van sporen op het station Groningen. Inl. 
bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. 
Aanw. gehouden. Raming J 50,900. 

' s -Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz. i het 
maken van opritten met grondmuren naar de perrons tusschen het 
hoofdgebouw en de beide doorgangen op het Centraal-personenstatïon, 
te Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoor
wegen, te Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming / 49,500. 

Winterswijk, te 12 uren, door Dr. .T. Hagens, in het logement de 
Klok: het bouwen van een woonhuis met remise en stal. 

B o l s w a r d , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. de levering van 100 vuren en 100 grenen delen van diverse 

afmetingen; 
2o. de levering van 20.000 le soort klinkermop en 20.000 2e soort 

bakklinker. 
Meen, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van eene school en on derwij zers won ing te Sleen; 
2o. het bouwen van eene school en ouderwijzerswoning te Erm; 
3o. het bouwen van eene school en onderwijzerswoning te Schoonoord; 
4o. het verbouwen van de school te Veenoord. 
Inl. bij den opzichter R. Postma, te Nieuw-Amsterdam. Aanw. 12 

en 13 April. 
T ie l , te 12 uren, door den dijkstoel van het polderdistrict Neder-

betuwe, lu het Holt. koffiehuis: het verhoogen en verzwaren van een 
perceel dijk onder Kesteren en het gedeeltelijk dichten van een kolk, 
aldaar. Aanw. 13 April, te 10 uren. 

Zierlkoee, te 121,., uren, door burg. en weth.: het maken van een 
nieuwe vaste brug met ijzeren liggers en dito leuningen over de oude 
haven, ter vervanging van de bestaande houten dubbele valbrug. Aanw. 
13 April, te 10 uren. 

•nderdendam, te 12'4 uren, door het bestuur van het waterschap 
Hunsingoo: 

lo. het uitbaggeren van kanaal Mensingeweer—Douwen, lang 8260 M.; 
2o. het opschuimen van het afwateringskanaal om Obergum, lang 

1248 M. 
Inl. bij den deskundige H. Wind, aldaar. 
Al ten, te 1 uur, door den architect G. Stel: eenige herstellingenen 
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veranderingen aan de boerderij van P. Hiddingh, te Kloosterveen. Aanw. 
gehouden. 

'r l . r r i e l i l i i i i i - K a p e l l e , te 5 uren, door J. van der Hoeven, hij A. 
Oekersi liet bouwen van een woonhuis met een aanbouw en een schuur-
gebouw te Kapelle, in de Heistraat. Aanw. 14 April, te 2 uren. 

Donderdag , f.1 1 pi i I. 
( •o r l r l i em, te 10 uren. door den eej-staanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar: het verbeteren van de inondatiemiddelen hij de werken te 
Kverdingen en aan het Spoel. Bilj. inzenden 14 April. vóór 3 uren. Inl. 
hij genoemden ingenieur. Hunting ƒ 15,500. 

(•ui i i h e m . te 10 uren, door de eommissie voor gemeene belangen 
vun de hoogheemraadschappen de Alhlasserwaard met Arkel heneden 
de Zou we en de Vijfheereulanden in de [tooien: 

10. liet doen vun heistellingen en vernieuwingen aan de sluizen, 
duikers, bruggen, gebouwen enz., langs de Dief-. Meer- en Zuider 
Ui iged ijken; 

2o. het maken van eenige belangrijke aardewerken aan den Diefdijk 
onder Kverdingen. Se hoon re woerd en Leerdam, eu aan den zuider Lin-
gedijk, onder Spijk: 

8n. het leveren van grint; 
4o. het vervoeren en verspreiden vun grint. 
lui. hij den dijksnpzirhter A. A. Mink. 
G r o n i n g e n , te 10 uren, door tien eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, te Zwolle: het éénjarig onderhond der kazerne- en andere ge
bouwen en werken, te Groningen onder het beheer der genie, te Zwolle. 
Bilj. inzenden 14 April, voor 3 uien. Inl. bij genoemden ingenieur eu 
den opzichter, te Groningen, Raming / 8200. 

/« • ( t r i i . te 10 uren. door den directeur van liet gymnasium: 'net 
houwen, met bijlevering van alle materialen, van een docentemvoning 
voor twee gezinnen, en van een tweede gymnasium, tevens kostschool, 
VOOr 4U leerlingen. 

11.-i.i11- i n , te 11 uien. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het voortzetten van de verbetering 
vun den nmriugdijk up het eiland Marken, behoorende tot dezeewering 
in Noord-Holland. Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den 
ingenieur, te Hoorn. Aanw. gehouden, Raming f 4500. 

KredH . te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het kofliehuis het Hof van Holland: 

lo. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen, enz., te llreda. 
Raming ƒ 11.500; 

2o, het éénjarig onderhoud van de Koninklijke Militaire Academie, te 
Breda. Raming /' 5700. 

Bilj. inzenden 14 April, vóór 8 uren. Inl. bij genoemden ingenieur 
en den hoofdopzichter vun fortilieatiën. 

Woerden , te II uren, door burg. en weth.: liet bouwen vun een 
sclioul op den geslechten Grooten Binnenwal. Inl. bij den gemeente-
bouwkundige ('. Fluijt. Aanw. gehouden. 

T u e l l o o . te 11 uren, door burg. en weth. van Voorst: de levering 
van p. in. 1550 stère grove riviergriut 

I.uhii . te 12 uren. door het R.-K. kerkbestuur, in liet kofliehuis van 
.1. van Hezewijk: het houwen eener kerk met ouimnnteling van den 
toren enz. Inl. bij den architect A. Tepe, te Utrecht. Aanw. 14 April, 
te 3 uren. 

(•rot i i i iKt- i i , te 123\ uren. door burg. en weth.: de levering van 
100.000 provinciale Groninger buksteenklinkers le soort, met bijlevering 
van alle daartoe noodige bouw stollen, arbeidsloonen. transporten enz. 
Inl. op het bureau der gemeen te weiken. Bil. inzenden uiterlijk 14 April. 

' s - l lnge. door het ministerie van koloniën: de ijzeren bovenbouw, met 
hurdsteeneii steunpunten, vun een vakwerkliggerbrug van 80,550 M. 
mathematische lengte, bestemd voor de overspanning van de I'rogo-
rivier, van den Staatsspoorweg Djokjokarta Tjilatjap op Java. 

V r i j d a g , l t t A p r i l . 
venhor te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Nijmegen, op het bureau der genie: 
lo. het éénjarig onderhoud van de kuzernegehonwen, enz., te Venloo. 

Raming f 7800; 
2o. eene verving van kazernegebouwen, enz., te Venloo. Raming '1300. 
Bilj. inzenden 15 April, vóór 8 uien. Inl. bij den opzichter, te Venloo. 
H-Hosrh , te 10'ij uren. door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: 
lo. het voortzetten der steenglooiingen langs de dijken der Zuid-

Willemsvaart, tusschen de Dungensehe brug en 's-Bosch. Burning ƒ6700; 
2o. de voorziening van de kanuulboorden der Zuid-Willemsvaart, in 

de provincie Noordbrabant. Raming f 7000. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het (ie district, den ingenieur Keurenaer 

en den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch. Aanw. gehouden. 
H u r g . te 11 uren. door bet bestuur der waterkeeriiig van den cala-

miteusen Burg-en-Westlandpolder. in het gemeentehuis: het herstellen, 
vernieuwen en onderhouden tot 30 April '87 van de aarde-, kram-, rijs-
en steenglooüngswerken aan tie waterkeeriiig van genoemden calamiteit-
sen polder. Aanw. 12 April, tusschen 10 eu 12 uren. 

K a a r d e n , te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in de kazerne Oud-Molen: 

lo. het éénjarig onderhoud der werken langs de Vecht, van Muiden 
tot Hinderdam. Raming ƒ 4000; 

So. het éénjarig onderhoud der werken en kazernegebouwen langs de 
Vecht, van Kijkuit tot Maarseveen. Raming / 3700. 

Beiden onder het beheer der genie, te Naaiden. Bilj. inzenden 15 
April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 

V* oh l f i idorp (Gr), te II uren, door burg. en weth. van Termunten: 
de levering van 127 M 3 keislag en 80 II* grint. 

(.rollingen, te 12 uren, door het prov. best.: liet verbeteren van 
de toeritten tot de veerpont hij de Roodehaan, wederzijds het Reitdiep. 
Inl. bij tien hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter L. Edens, 
te Groningen. 

s-Hage. te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van de gehouwen enz., behoorende tot de 
herstellingswerkplauts van de Rijkstelegraaf te 's-Hage, vun den dag na 
de kennisgeving der gunning van het werk tot en met 31 Dec.'88. Inl. 
bij den Rijksbouwmeester in het 2e district en den hoofdopzichter der 
landsgebouwen J. A. Weinberg, te 's-llage. Aanw. gehouden. Raming 
/ 1847. 

Huren (Geld.), te 1 uur, door gecommitteerden vun den gecouibi-
l neerden grintweg van Tiel. door Buren, naar Kuilenburg: het vernieu-
| wen van de brug over de Korne, te Buren. Jul. bij den opzichter B. A. 
; I'einert, te Zoelmond. Aanw. gehouden. Raming f 8400. 

M o e r d e » , te 1 uur. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
. te Utrecht: het éénjarig onderhout) der werken en kazernegebouwen, 
j ent., te Woerden en te Wierickerschaiis. onder het beheer der genie, 
j te Utrecht. Bilj. inzenJen 15 April, vóór 8 uren. Inl. bij genoemden 
\ ingenieur en den opzichter te Woerden. 

Amers foor t . te 1 uur. door watergiaaf en heemraden van het 
i heemraadschap Keni, Heken en aankleve van dien. in het lokaal Amicitia: 
j het op de diepte brengen van reeds verdiepte gedeelten der Luntersche-, 
, Barn eve ldsche- en Modderbeek en den buitensingel van Amersfoort, in 

5 perceelen. Inl. bij den kameraar ï . J. van As, aldaar. Aanw. 
| 13 April. 
, M a v e n M s e , te 5 uren, door het bestuur van den polder Oud-
! Keinpenshofstede. in het logement van A. van Dalen: het verdedigen 
I van den onderzeeschen oever door zinkwerk en steenhestorting, het 
J maken van een strantIhoofd en het verlagen van een gedeelte van een 
; oud zinkstok. Aanw. 12 April, te 2 uren. 

Z a t e r d a g , 17 A p r i l . 
! Nexb le ru iu . te 11 uren. door burg. en weth. van Burradeel: de 
; levering van p. m. 800 stère grint en 80 stère macadam. 

M o l m . te 11 uren. door buig. en weth.: het vernieuwen van de 
I Langehrug. 

l l e rgen-op-Xoom. te 12 uren, loor den eerstaanwezend-ingenieur 
j der genie, te Breda, in het koffiehuis de Braak: 
j lo. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen, enz., te Bergen-
] op-Zoom. Raming / 0750: 

2o. eene gedeeltelijke verving vun kuzernegehonwen, enz., te Bergen-
' op-Zooiu. Raming J 1000. 

Beiden ouder het beheer der genie, te Breda. Bilj. inzenden 10 April, 
I vóór 3 uren. Inl. hij den hoofdopzichter, te Bergen-op-Zoom. 
j A r n h e m , te 3 uren. door de architecten G. .!. Van Gendt en C. 
' M. G. Nieruad. in het Ceiitraalgebouw: het houwen van magazijnen 
I voor grafmonumenten en schoorsteenmantels aan de Rietgrachtstruat, 
i te Arnhem. Inl. hij genoemde architecten. Aanw. 15 April, te 11 uren. 

M a a n d a g , 11» A p r i l . 
Maas l r i c h t , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

j het gebouw van het prov. best.: 
lo. het maken van bestrate goten enz., op tien Rijks-grooten-weg der 

i le klasse Maastricht—Battice. Raming / 2000; 
[ 2o. het leveren en verwerken vun onderhoudsmaterialen op den Rijks-
' grooteit-weg der le klasse Maastricht—Nijmegen. Raming ƒ 5000. 
j Inl bij den hoofdingenieur iu het 7e district en den ingenieur Bekuar. 

heiden te Maastricht. Aanw. 12 April. 
•t-lluge, te l l ' L uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bestorten vun den oever om de 
voormulige Rijks-rpiaraiitainepluats op het eiland de Tien Gemeten, be
hoorende tot de zeewerkeii in de provincie Zuid-Holland. Inl. hij den 
hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage. den ingenieur, te Brielle, 
OU den opzichter Bauiuann, te Dordrecht. Aanw. 12 April. Ranting 
ƒ 2500. 

L e l d e n , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het dempen van de Zijdgracht met rioleering en hijbehoorende 

weiken. Aanw. 12 April: 
2o. het leggen van 2572 SI* koi- en 1308 M* khnkerbestrating. Inl. 

hij den gemeente-architect 
B u r e n (Geld.*, te 12 uren. door het R. K. parochiaal kerkbestuur van 

den 11. Gregorius. iu de Roode I.eeuw: het bouwen eener kerk niet 
toren eu pastorie. Inl. bij den architect. G. te Riele Wz... te Deventer 
Aanw. 13 April, te 12 uren, en 10 Anril, te 11 uren. 

A m s t e r d a m . te 2 uren, door de Hollandsche IJzeren-spoorwegmaat
schappij, in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw, aan 
het Droogbak: 

lo. Bestek DO, 373, het vervangen van de gegoten-ijzeren bovenbou
wen van drie bruggen en den houten onderbouw van ééne brug divor 
plaatijzeren bovenbouwen, niet bijhelioorende werken, in den spoorweg 
tusschen Amsterdam en heiden. Ranting / 22,600; 

So. Bestek no. 384. het maken van een beschoeiing langs het noorder 
landhoofd van de brug over het Noordzeekanaal, te Vel/en, in den 
spoorweg Haarlem—Uitgeest. Raming ƒ 3400. 

i . o i i t- l ir in door burg. en weth.: de levering, vrij voor den wal. van 
minstens 100.000 tot hoogstens 200.000 vlakke harde en getrokken harde 
straatklinkers le soort. 

k a n t e n s (Gr.), door burg. en weth.: het verbouwen der openbare 
lagere school, te Rottum. Aanw. 14 en 17 April, te 12 uren. 

D i n s d a g , 20 A p r i l . 
VVIssekerke. te 10 uren. door het bestuur der waterkeeriiig van 

den calair.iteusen polder Annu-Kriso, in de directiekeet aan den polder: 
het verbeteren en onderhouden der waterkeerende werken aan genoem-
polder voor den dienst '86/'87. Aanw. 13 April, te 2 uren, en 16 April, 
te 5 uren. 

N-litiM h , te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
op zijn bureau: 

lo. het éénjarig onderhoud van de werken, gebouwen, enz., te's-Bosch, 
St-Andries. Crèvecoeur, enz. Raming ƒ 0500: 

2o. eene verving enz. van gebouwen en werken te 's-Bosch. Raming 
ƒ 1000. 

Bilj. inzenden 19 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 
A m s t e r d a m , te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, op zijn bureau: 
lo. het doen van verschillende voorzieningen aan kazernegebouwen 

en aan de militaire bakkerij te Amsterdam. Raming ƒ 5135; 
2o. het leveren van kazernoineubelen te Amsterdam. Raming ƒ1760; 
8o. het verbeteren van het terrein der exereitiebatterij te Amster

dam. Raming / 1100. 
Bilj. inzenden 19 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 
'u-Hoge, te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 

van een gebouw voor den dienst van het loodswezen, te Miassluis. 
Aanw. 15 April, te l uur. 

S t . -Maar tensd i jk (Zeel.), te 12 uren, door het bestuur van het 

V H a g e . te II uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van heistellingen en vernieuwingen aan tie Rijks-iivierwerken 
op het /wartewater, met het onderhoud dier werken en de afbakening 
van het vaarwater van I Juni '86—30 Juni '87. Inl. hij den hoofdinge
nieur Van der Toorn, te 's Hage, en den ingenieur Rauiaer, te Kampen. 
Aanw. 28 April. Raming / 5100. 

V r i j d a g , 7 M e i . 
' n -Rasrh , te JO'/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van huggt r werken tot 
het onder profiel houden van het kanaal tie Zuidwillemsvaart, in de 
provincie Noortl-ltrabant Inl. bij den hoofdingenieur in het fie district, 
de»! ingenieur Keurenaer, heiden te 's-Bosch. enden opzichter Pomrnée, 
te Aarle-Rixtel. Aanw. 30 April Raming ƒ 12.400. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M l d d e l N i i i m . 29 Maart: het afbreken van 

het voor- en middelgebouw van J. Siertsema, 
en het wederopbouwen daarvan met hijschuur, 
onder helleer van den architect P. Tilbusscher; 
ingekomen 24 bilj., als: 

te Middelstum, 
• Kloosterburen, 

H. Meiiers. 
R. Snik, 
F. Welling, 
C. v. d. Veen, 
N. Letters, 
A. Kiel, 
It. Wierenga, 
11. Nieland, 
K. v. d. Tuuk, 
B. Jansen, 
J. Zeldenrust, 
B. Jansen, 
L. Los, 
J. Unit man. 
II. Haan, 
W. Rothsehafer, 
T. Bos, 
II. Moorman, 
J. Pot 
P. Moorlach, 
II. J. Letters, 
F. Dieters, 
B. Pestman, 
B. v. Eerden, 
gegund. 
Raming 

1 Middelstum, 
> Mensingewecr, 
> Uskwerd, 
> Uithuizen, 
» Ulrum, 
1 Warfum, 
1 Middelstum, 
• idem 
> Warfuin, 
1 Wester wijt werd, 

li. du 111, 
Loppersum, 

J Westeremden, 
Stedum, 

1 Bedum, 
idem 

1 Stedum, 
Ten-Post, 
Uskwerd, 
Lellens, 
Ten-Post, 

idem 

ƒ 7850 
» 6600 
1 6333 
» 6197 
I 6175 
I 6133 
» 6100 
I 5939 
I 5875 
» 5812 
0 5680 
• 5672 
1 5580 
1 563C 
>> 5500 
I 6397 
I 5349 
« 5257 
* 5190 
» 5180 
» 5099 
1 5090 
» r.i mo 
» 4989 

ƒ 5350 
W i l l e m s t a d , 2 April, onder het beheer der 

genie: lo. het éénjarig onderhout! der werken, 
enz., aldaar; ingek. 6 bilj., als: 
D. Sjerp, te Willemstad, 
L. Lenoir, »> idem 
C. de Groot, » Sliedrecht, 
C. Lodder, 1 Willemstad, 
G. J. v. d. Flier, » idem 
A. Oosters, » idem 
Raming 

2o. idem der kazernegebouwen, enz., aldaar; 
ingek. 5 bilj., als: 
L. Lenoir, te Willemstad, 
A. Oosters, * idem 
G. J. v. d. Flier, » idem 
C Sonneveldt Cz., » idem 
C. Lodder Rz., » idem 
Raming 

3o. het verlichten van baggerwerken in de 
Oud-lleijningsche haven en in de voorhaven, tc 
Willemstad; ingek. 4 bilj., als: 
C de Groot, te Sliedrecht, 
A. Volker Lz., » idem 
A.L.v. Wijngaarden JJz.,» idem 
T. Volker, » Dordrecht, 
Raming 

4o. het doen van voorzieningen aan het weste
lijk zeeglacis, te Willemstad, en aan den berm 
van den zeedijk bij het fort Prins-Frederik, te 
Ooltgensplaat: mgek. 6 bilj.. als: 

nl)os, te Brielle, 
0 Sliedrecht, 
» Willemstad. 
• idem 
» Sliedrecht, 
» idem 

ƒ5100 
» 4750 
a 4746 
* 4729 
• 4703 
n 4697 

5080 

ƒ 1232 
> 1167 
» 1147 
» 1145 
ft 1139 
» 1470 

ƒ 3940 
» 3200 
» 3140 
» lono 

3200 

M. L. Veenenbos, te Brielle, ƒ 1650 
M. Beenhakker Gz., « Sliedrecht, • 1495 
C Lodder Rz., » Willemstad, 1 1479 
G. .1. v. d. Flier, » idem » 1459 
M. v. Houwelingen, * Sliedrecht, 0 1430 
C de Groot, » idem > 1313 
Raming » 1600 

Gaedereede, 2 April: de levering van 410 
M 3 grint, voor den polderden Nieuwen Oostdijk; 
geen inschrijvingen ingekomen. 

Utrecht , 3 April: het verhoogen van het 
'Üjkvak tusschen de HiikshulpscliutsTnis, te Vrees
lijk, en het Klaphek, lang 2100 M., voor het 
hoogheemraadschap van den Lekdijk Bovendams; 
mgek. 11 bilj., als: 

te Arkel, ƒ 11,847 
» Jaarsveld, 1 9,600 
» Utrecht, » 9,425 
» Ammerstol, 1 9,267 
i Ameide, » 9,118 
> Spijk, 1 8,150 
« Rossum, » 7,849 
» Sliedrecht, > 7,365 
» Honswijk, • 6,999 
» Strijen, » 6,978 

Naaldwijk, » 6,447 

J. Sterk. 
A. G. v. Renswoude, 
P- J. de Koek, 
r, Zanen, 
A. Kouwenhoven, 
K Sterk, 
D. A. v. d. Kaai, 

Kroon, 
[* v. d. Berg, 
j* Poinpejus, 
G. M. Rooien burg, B e e r t a , 3 April: het herstellen en verlengen 

der wal beschoeiing te Winschoterzijl; ingek 
bilj., als: 

te Winschoten, 
» Oude-Pekela 

Beerta, 
idem 
idem 

Nieuweschans, 
Beerta, 

ƒ 700 
» 675 
• 617 
I f.14 
.» 606 
•• 568 
1 530 

evernig van 
Wieringer-

per stère 
ƒ 1-65 
I 1.591/, 
• 1.58'/h 

l 1.58 
» 1.56 

R. Havinga, 
R. J. Bosschee. 
II. v. Delden, 
W. Sterenlroog, 
J. Priet, 
J. Koop. 
11. Timmer, 
gegund. 

VVJer lngerwaard , 3 April: de 
1200 stère grint voor den polder 
waard; ingek. 5 bilj., als: 

F. II. Thomassen, te Nijmegen, 
Van Hasselt, « idem 
J. Lips, • idem 
G. Slagter, » Amsterdam, 
II. v. tl. Bout, » Nijmegen 
gegund. 

A a l s u m , 3 April: het afbreken van een oud 
en het bouwen van een nieuw burgerhuis voor 
J. van der Wint. onder beheer van den archi
tect D. Booijinga; ingek. 10 bilj., als: 
.1. v. d. Werf, 
s. Hoogeveen, 
G. Volmer, 
11. de Jong. 
P. Kieft, 
J. v. d. Mei, 
S. Erich, 
H. Douma, 
F. Ozinga, Aalsum on 

H. de Vries, 
P. Hoekstra, 
gegund 

( d r i i , 3 April: het maken van een grintweg 
met hijbehoorende werken tusschen Volkel, gein. 
tlden. en Boekei; ingekomen 9 bilj, als: 

tc Dokkum, ƒ 7400 
» idem » 6890 
» idem » 6400 
ft idem • 6349 
» idem 1 6344 
» idem • 6250 
» idem • 6147 
> Metsla wier, i> 5995 

» Dokkum, l 5969 
<) Ternaard, 1 5290 

G. W. v. Hezewijk, 
Joh. v. d. Dongen, 
P. Driesen, 
11. Gloudemans, 
Adr. Vervoort, 
A. v. Hezik, 
A. Geldens. 
W. v. Lee, 
L v. Gaal, Geldrop en 

F. Otten, 

te Beamen, 
» Scliijndel, 
l Dongen, 
• Berlikum, 
» Vechel, 
> Kerkdriel, 
» 's-Bosch, 
1 Vechel, 

Helmond, 

ƒ 19,990 
18,222 
18,02 1 
17,524 
17,498 
16.782 
15,980 
15,820 

14,839 
Neusen. 8 April: bet houwen van een woon

huis aan den oostelijken kanaalarm, voor L. 
'Iaat: ingekomen 5 bilj., als: 
C. Maters, te Vlissingen, 
I. Kolijn, " Neuzen, 
J. L. Koole, » idem 
M D de Putter, • idem 
M. Klaassen, 1 idem 
gegund. 

T e r b o r g h , 3 April: het bouwen van een villa 
met stal en koetshuis, voor Mr. W. D. Bosch, 
onder beheer van den architect G. J. Heezen; 
ingekomen 6 bilj.. als: 
L. Benniuk, Zelhem, 
J. W. v. d. Linde, Ambt-Doctichem, 
G. B. Heijtink en Willemsen, Angerloo, 
T. Siebelink, Doetichem, 
G. Boilt, Wijnbergen, 
II. .1. te Siepe, Winterswijk, 
gegund. 

L u i j e g a s t , 5 April: het bouwen van een 
evangelisatiegehouw met de levering van ameu
blement; ingekomen 4 bilj., als: 
W. J. Kuipers, te Surhuisterveen, 
A. N. Nauninga, » Niekerk, 

» Siehaldeburen, 
v Burum, 

ƒ 2460 
I 2386 
• 2330 
II 2305 
ft 2150 

f 20.078 
» 19,500 

19.284 
• 19,260 
x 17.410 
• 16,984 

.1. Feeninga, 
M. Westra, 
Raming 

A p p e l s r h n , 

ƒ1846 
» 1693 
l 1661 
»> 1625 
* 1880 

van een April: het houwen 
nieuwe schuur met stalling en dubbel varkens
hok, en eenige vertiininering aan het huis van 
V. P. Reitsma, onder beheer van den architect 
II. Vrijburg, te Makkinga; ingek 9 bilj., als: 
G. Hoekstra, te Apjielsclia, ƒ4300 
G. II. Wieberdink, » Oosterwolde, 1 4299 
(!. de Vroeg, * Terwispel, » 4187 
F. J. de Boer, » Noordwoltle, 1 3897 
T. T. v. Eik, » Lippenhuizen. • 3660 
O. OllVinga, • Haulerwijk, » 36:»C 
W. Burgij, » Terwispel » 3580 
J. L. Eppenga, » Lippenhuizen, • 3386 
S. de Boer. » idem 1 8870 

Bij schikking gegund aan den minsten inschr. 
voor / 3200. 

R o t t e r d a m . 5 April: het bouwen van drie 
woonhuizen in de Tnindersstruat, onder beheer 
van den architect G, Vuijk; ingek. 12 hilj., als: 
A. G. Sondermeijer, te 
II. Seelen, 1 
J. Mirande Sr.. 1 
C. Hooijkaas, 1 
L. F. Straetemans Jr., » 
A. Mac Lean en .1. 

Soetermeer, » 
G. E. Brenr, » 
S. T. Spruijt, a 
A. Loo ij mans, t 
Jan Geluk, » 
II, J. Heiman & Zn., * 
P. Bleiienburg, » 
gegund, 

l u l l r lehl . 5 April, door's Rijkswaterstaat: 
lo. hei maken van paalregelwerk met tuinen 
enz., lang* de boorden der Zuidwilleinsvaart in 
de gemeente Weert.; ingekomen 5 bilj., als: 

J 
J 

Rotterdam. ƒ 16,800 
idem D 14.947 
idem > 14,1 '.Hl 
idem 14.:ifi7 
idem » 14,000 

idem ft 13,900 
idem • 13,854 
idem • 13,700 
idem 13,665 
idem • 13.64» 
idem t 13,600 
idem • 13,390 

üeldorii 
M. v. 1 Bergh, 
II. v. Hoogerwoud, 

N. lirouns. 
I'. 3. 11. Campers, 
Raming 

te Weert, 
iiletil 

Pokstel, 
Weert, 
idem 

/ 5369 
5187 
5165 
4994 
4965 
5600 

2o. liet verrichten van haggerwerk tot ver
betering van de Zniiiwillemsvaart tusschen sluis 
no 14 en de Noordliraliantsche grens bij sluis 
no. 13, in de gemeente Nederweert; ingekomen 
4 bilj., als: 
(J. Siueets, te Maaseijck, ƒ 34"i0 
II. 1,'mmels, > Maastricht, > 2915 
II. Slechten, » Neerpelt, » 2618 
O. J. Uroot, , Nijmegen, » 2494 
Raming » 3000 

A m . t e r d a m , 5 April, Toor rekening der ge
meente : Inliet bouwen van een darmenwasscherij, 
een stal met slachtkamer voor verdacht vee, 
een ketelhuis met schoorsteen, een bergplaats 
en afsluitingen voor het abattoir; ingekomen 11 
bilj., als: 

J. F. Premier, 
W. I.. Leibbrandt, 
L. Vlasman, 
A. l'aans, 
II. 11. Hendriks, 
K. .1. H. v. Damme, 
J. Koster, 
P. S. Heijnierse, 

v. Huren, 
. J. L'hlenberg, 

C. Dorlas, 

ƒ 116,500 
I 93.463 
> 92,330 
> 91,000 
• 90,800 
> 88,88H 
> 88,486 
» 87,300 
. 87,235 
» 85,200 

82,975 

li 
D, 
H 

2o. het éénjarig onderhoud der gemeente-
gebouwen : ingekomen V bilj. als: 

11. Kepko, ƒ 13,880 
E. Slaan, a 13,000 
.1. II. Klzevier Stokmans, • 12,250 
li Kruijll', . 12,100 
J. v. d. Hoeven, » 11,700 
W. II. Struijs, > 11,678 
G. Woud, > 10,800 
K. O, üegenhardt, » 9.990 
J. Oldigs, > 9,721 

M-»iiiiii|i.-irii< l i i e . 5 April: het af breken der 
oude- en bet bouwen van vier nieuwe bruggen 
en een voetbrugje, in 4 perceelen en in massa, 
voor het waterschap het Oude-llildt. 

Perc. 1; ingekomen 9 bilj., als: 
M. Holwerda, te llijum, J 800 
M. (iros, • Fiukum, » 760 
W. Print, , Oudebiltzijl, l 734 
C. S. Heesma, » Beetgum, » 717 
S. ï . de Vries, en 

i> Staveren, A. v. Randen, 
J. Smid en 1'. Kamp

man, 
T. H. llijlsma, 
I'. du lloux, 
A. Nieuwland, 

Perc. 2; ingek. 10 hilj., als: 

Hindeloopen, 
St.-Annapai-ochie, 
Uutlchiltzijl, 
Deiuum, 

l i . Holwerda, 
C. S. Heesma, 
II. .1. Gros, 
W. Prins, 
T. 11. Bijlsma, 
A. J, v. d. Hen en U. 

T. Nieuwenhuis, 
S. T. de Vries c. s., 
J. Smid c. s., 
V. du lloux, 
A, Nieuwland, 

te llijum. 
» Beetgum, 
* I inkom, 
ii Oudebiltzijl, 
II St.-Anuaparochie 

• Horlikum, 
» Staveren, 
ii llindeloo|>cn, 
' i Oudebiltzijl, 
I li.'iiiiiiu, 

710 

702 
669 
644 

» 596 

ƒ 1100 
i 956 
I 950 
» 948 
. 922 

i> 898 
• 880 
» 871 
• 840 
> 783 



IkE O P M ' E R K E R . DE O P M E R K E R . 

waterschap: het vernieuwen van de zeesluis van den polder Slahhecoorno, 
en het maken van een vingerling. Aanw. 17 April. 

M a a t t r i c h t . te 2 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, te Nijmegen - het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen, enz.., 
te Maastricht, onder het beheer der genie, te Nijmegen. Bilj. inzenden 
DJ April, vóór 3 uren. Inl. bij den hoofdopzichter van tórtilieatién, te 
Maastricht. Raming ƒ 6960. 

I l m h l , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau : Bestek no. 440, het maken van eene 
wachterswoning op het station Zevenbergen, ten behoeve van den 
spoorweg van Rotterdam naai" Rozendaal. Inl. aan genoemd centraal
bureau en bij den sectieingenieur .Ihr. W. Hoeutl't. te Rotterdam. Aanw. 
14 April, te 10 uren. Raming ƒ 2450. 

V l l s t l i i g e n , te 2 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, te Breda, in het Hotel de Commerce: 

lo. het éénjarig onderhoud van de werken en gehouwen enz., te 
Vlissingen en te Rauimekens. Raming /' 4200; 

2o. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz, te Middel
burg. Raming ƒ 3200. 

Deiden onder het beheer der genie, te Breda. Bilj. inzenden 19 April, 
vóór 3 uren. Inl. hij den hoofdopzichter, te Vlissingen. 

W o e n s d a g , 21 A p r i l . 
«.<>ri. hem . te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar: het herstellen van bruggen te Wnudrirhem, Loovestein en van 
het lort aan den Uppelschon dijk. Bilj. inzenden 20 April. VÓÓT 3 uren. 
Inl. bij genoemden ingenieur cn den hoofdopzichter te VVoudiicheui. 
Raming ƒ 2000. 

' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het maken 
van werken tot verdediging van den rechteroever der Dordtsche Kil. 
tusschen de kilometerraaien 123 en 125, onder de gemeente 's-Gravon-
deel, lui. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, bij den inge
nieur De Bruijn en den opzichter De Kiewit. beiden te Dordrecht. 
Aanw. 14 April. Raming ƒ 4700. 

' s - l l a g e , te 11 uren, door liet ministerie van waterst. enz.: het 
voortzetten der verdedigingswerken aan den rechteroever der doorgra
ving **n Hot'k-van-Holland, voor de verbetering van den waterweg van 
Rotterdam naar zee. lui. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te s-Hage. 
den ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den opzichter Blonis. te 
lloek-van-llolland. Aanw. 14 April. Raming ƒ 10.800. 

N e u z e n , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Breda, in het hotel Rotterdam: 

lo. het éénjarig onderhoud van de werken en gebouwen, enz., te 
Neuzen en te Ellewoutsdijk. Raming ƒ 8900; 

2o. het éénjarig onderhoud van de zeeweringen te Neuzen. Raming 
/ 0550. 

Beiden onder het beheer der genie, te Breda. Bilj. inzenden 20 April, 
vóór 3 uren. lid. bij den opzichter, te Neuzen. 

' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterst. en/.: het 
leggen van een aanhechtingsdain binnen strekdam no. 17, aan den 
linkeroever der rivier de Doven-Merwede, onder de gemeente Woudri-
chem, provincie Noord-Drabant. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. 
te 's-llage, den ingenieur De Bruijn. te Dordrecht, en den opzichter 
Van de Kreke, te Goriehem. Aanw. 14 April. Raming ƒ 9 7 0 0 . 

' s -Hage , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van gebouwen en eenige verdere werken tot uitbreiding van 
liet station Leeuwarden. Inl. bij den eei-staanwezend-ingenieur dei-
Staatss poor wegen, te Amsterdam. Aanw. 13 en 14 April, te 11 uren. 
Raming ƒ 125,300. 

D o n d e r d a g , 22 A p r i l . 
«. r o n l n g r n . te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, te Zwolle: het vernieuwen en hei-stellen van vloeren, fornuizen, 
daken en goten in gebouwen, en leveren van kazornemoubels te (.ro
llingen, onder het beheer der genie te Zwolle. Bilj. inzonden 21 April, 
vóór 3 uren. Raming /' 2170. 

H e l d e r , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
up zijn bureau: het doen van voorzieningen aan of hij militaire gebou
wen in de stelling Helder. Bilj. inzenden 21 April, vóór 3 uren. Inl. 
bij genoemden ingenieur. Raming ƒ 4050. 

V r i j d a g , 2S A p r i l . 
A r n h e m , te 111 ., uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van twee ijzeren brugschenen met schragen en dwars

balken voor de gemeenteschipbruggen te Arnhem eu Westervoort. Aanw. 
10 April, te 10 uren; 

2o. het maken, leveren, stellen enz. van sehoolmeubelen, in 9 perecelen. 
Aanw. 14 April, te 10 uren; 

3o. het onder profiel brengen en verharden van tic Gravenstraat. 
Aanw. lfi April, te 10 uren. 

W o e n s d a g , 2h A p r i l . 
' s - l lage te 11 uren, door het ministerie van waterstaat, enz.: het 

uitvoeren van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
in de Noord, de Oude-Muias, het Mallegat. de Dordsche Kil en het Spui, 
behoorende tot de werken der Dordsche waterwegen, met het onderhoud 
dier werken van 1 Juli '80—30 Juni "87. Jul. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-Hage, cn bij den ingenieur De Bruijn en den opzichter 
De Kiewit, te Dordrecht. Aanw. 21 April. Raming / 20,000. 

' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van eenige werken tot normaliseering van de rivier de Waal 
onder (rent en l'hbergen, provincie Gelderland, tusschen de kilometer
raaien 14 en 18. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-Hage, 
en den ingenieur Stienekor, te Nijmegen. Aanw. 21 April. Raming 
A 111,000. 

' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van baggerwerk op het benedendeel der Nieuwe-Merwede: ge
deeltelijk doormiddel van Rijks-stooinbaggervaartuigeii, met de bediening 
en het onderhoud dier vaartuigen tot en met 1 Maart '87. Jul. hij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Dc liruiju enden 
opzichter Dorren, beiden te Dordrecht. Aanw. 21 April, Raming 
ƒ 139,000. 

' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van elf kribben, het verlengen van een bestaande krib en het 
maken van glooiingen van 4 op 1 aan vier bestaande kribben, tot ver
betering van de rivier den Geldcrscheu Usel beneden Olst, tusschen de 

bij den hoofdingenieur Van der Toorn 
Ramaer, te Kampen. Aanw. 21 April. 

kilometerraaien 70 en 81. Inl. 
te 's-llage, en den ingenieur 
Raming ƒ 13.700. 

' s - l lage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van graaf- en baggerwerk en den aanleg van eenige oever-
werken op het bovendeel der Nieuwe Merwede, tusschen de kilometer
raaien 105 en 108, onder de gemeente Werkendam. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 't Dage, den ingenieur De Bruijn, te 
Dordrecht en den opzichter Baümer, te W'erkendam. Aanw. 21 April. 
Raming ƒ 41.800. 

' s -Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
verrichten van baggerwerk tot verbetering van het vaarwater tusschen 
de beide leidammen in het Zwolsche Diep en daarbuiten in zee, in de 
provincie Overijsel. lui. bij den hoofdingenieur Van der Toom, te's-llage, 
en den ingenieur Ramaer. te Kampen. Raming ƒ 0 07 per IP, 

H e l l e v o c t s l i i l s , te l l ' / a uren, door de directie der marine: het 
vernieuwen, in- en uithangen van een stel vloeddeuren voor de Zeedok-
sluis aldaar, het herstellen der stelling op den berm nabij het droog-
dok voor het opleggen der deuren, het vernieuwen van een bovenregel 
aan een der ebdeuren. Inl. bij den hoofdingenieur der marine, te 
Hellevoetsluis. Aanw. 14 April, van 10—12 en van 2—4 uren. 

' s - l l age . te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een toegangsweg met afrasteringen en overwegafsluitingen 
op hel station Geldermalsen. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der 
Staatsspoorwegen, te Arnhem, en den sectieingenieur, te Amersfoort, 
Aanw. 20 i'ii 21 April, te 11 uren. Raming ƒ 7250. 

' s -Hage, te 12 uren, door het ministerie van wateist. enz.: het 
maken van bijgebouwen op het station Kestereu. Inl. bij den eerst
aanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Arnhem, en den sectie-

Amcrsfoort. Aanw. 20 en 21 April, te 2 uren. Raming ingenieur, te 
ƒ 20,100. 

H o n d e r d a g , 211 A p r i l . 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het leveren van brik- en stortsteen 
en voor het bestorten der lleldersche zeewering, behoorende tot de 
Rijks-zeewerken in de provincie Noord-Holland, iu twee perceelen. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem, eu den ingenieur, te Alkmaar. 
Aanw. 22 April. Raming perc. I ƒ 1205. (KMC 2 ƒ 10,735. 

V i a n e n , te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van de Vijf-
heerenlanden. in het hotel de Roos: 

lo. het onderhoud tot 1 Mei '87 van het Dijkhuis, te Ameide, de 
magazijnen, pcilhokken, dijkaiuren enz. en van de Hoogstraat en Hof
muur te Leerdam, in 2 perceelen; 

2o. het vierkanten van een gedeelte Lekdijk onder Leksmond en 
Vianen, lang 1000 M., in I perceel; 

3o. het maken vim eene kade en muurwerken op den Noordor-
Lingedijk. onder Oosterwijk en Kedichem, lang ongeveer 3000 M., in 3 
perceelen; 

4o. bet houwen van een dijkmagazijn te Leerdam; 
5o. het leveren en lossen van 3(H) schee|rston schrotbazalt aan de 

Schaardijken langs de Lek en Linge, bij inschrijving in een perceel; 
6o. het leveren en vervoeren met verspreiden van ongeveer 1200 kub. 

M. grint langs de Lek en Noorder-Li ngod ij ken, in 14 perceelen; 
?o. het opschop|H?u en tonrond houden van den vloer van den Zuider-

Lekdijk en Noorder-Lingedijk, in 2 perceelen. ged. 1 jaar. 
lui. bij den dijksopziebter Swets, tc Leksmond. Aanw. 20 en 21 

April, te 10 uren. 
ftondel (Kr.), te 11 uren, door het dijksbestuur van het waterschap 

de Zeven-Griotonijen-en-Stad-Sloten, aan de Tacozijl: het mak< n van 
paalwerken en kistvullingen, bet versterken met beton, de vernieuwing 
van stekken verfwerk iu 2 perceelen, het uitbaggeren van 2 perceelen 
dijksvaart, do herstelling aan watermolens, de bevloering hij 0 ijzeren 
stekken, het uitvoeren van kleine aardewerken, benevens de levering 
van stroo en rijshout. 

V r i j d a g , :iO A p r i l . 
' s - H o s c l i , te lO'/j uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: het voortzetten van de verbetering van 
het kanaal tie Dieze, provincie Xonrd-Rrabaiit. Inl. bij den hoofdinge
nieur in het 0e district, de arrend isse men ts-ingenieur Keurenaer, te 
's-Bosch. en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 24 April. 
Raming ƒ 50,000. 

' s -BoNch. te lO'/j uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van Vilvoordsche steeu-
glooüng tegen den zuidwestelijken oever der haven, te Moerdijk, bene
vens het leveren en verwerken van stortsteen voor den kop van het 
zeehoofd, aldaar, behoorende tot de havenwerken in de provincie Noord-
Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, den ingenieur De 
Jong van Beek en Donk, te Breda, en den opzichter Fischer, te Moer
dijk. Aanw. 24 April. Raming ƒ 3250. 

' s -Bosch , te lO'/j uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der baza It steen glooiing 
tegen den Keizerdijk in den Rijks-grooten-wog van Sleeuwijk naar Breda, 
gemeente Raamsdonk, prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te 's-Bosch, den ingenieur De Jong van Beek en Donk te Breda, en den 
opzichter Fisehor, te Moerdijk. Aanw. 24 April. Raming ƒ 2600. 

' s -Bosch, te lO'/j uren, door het ministerie van wateist. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het leveren en aanbrengen van oever-
voorzieningen langs een gedeelte van het kanaal de Zuidwillemsvaart, 
in de provincie Noord-hrabant. lui. bij den hoofdingenieur in het Oe 
distriet, den ingenieur Keurenaer, heiden te 's-Bosch, en den opzichter 
Dommee, te Aarle-Rixtel. Aanw. 24 April. Raming ƒ 22,580. 

Woensdag , S Me i . 
' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: liet 

uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan dc Rijksrivierwerken 
op de Boven-, Beneden- en Nieuwe-Merwede, behoorende tot de werken 
der Merwede en Killen, niet het onderhoud dier werken, van 1 Juli 
'80—30 Juni '8?. Inl. bij den hoofdingenieur van Diesen, te 's-llage, 
bij den ingenieur De Bruijn, te Dordrecht, en bij de opzichters Van 
de Kreke, te üorichem voor het leen 2e perc, Baümer, te Werkendam • 
voor het 3e perc. en Dorren, te Dordrecht, voor het 4e perc. Aanw. 28 
April. Raming: perc. 1 ƒ 26,200, perc. 2 ƒ 17,000, perc. 3 ƒ 30,900, 
fiere. 4 ƒ 24,000. 

Perc, 3; ingekomen 12 bilj., als: 
te llijum. 
» Oudehiltzijl, 
l Tjiunmarum, 
» St.-Jacobiparochie, 
» Beetgum, 
i Finkum, 

, » Bcrlikum. 

M. Ilolwerda, 
W. Prins, 
P. .1. Nijdam, 
D. K, Wetterauw, 
C. S. Reesma, 
II. .1. Gros, 
A. J. v. d. Meij c.s. 
S. T. de Vries c. s. » Staveren, 
J. Smid es., » Hindeloopen, 
F. du Houx, » Oudehiltzijl, 
II. Buwalda, » St.-Jaco bi parochie, 
A. Nieuwland, » Deinum, 

Perc. 4; ingek. 11 bilj., als: 
W. Prins, te Oudehiltzijl, 
P. J. Nijdam, • Tjummarüm, 
D. K. Wetterauw, » St -Jueohiparochie, 

ƒ 1130 
» 1088 
» 1042 
» 1034 
I 999 
D 988 
» 921 
» 920 
» 914 
» 874 
» 860 
> 782 

/ 1248 
*> 1207 
l 1142 
» 1130 
» 1120 
» 1122 
» 1017 
» 1012 
» 1010 
fi 992 
» 989 

S. R. Smid, » idem 
H. J. Gros, I Finkum, 
C. S. Reesma, • Beetgum, 
J. Smid c. s., o Hindeloopen 
A. J. v.d. Meij c. s., • Bcrlikum, 
S. T. de Vries c. s., » Staveren, 
F. du Houx, » Oudehiltzijl, 
A. Nieuwland, » Deinum, 

Massa: ingek, 2 bilj. als: 
S. T. de Vries c. s., /' 3430 
J. Smid c. s., » 3385 

J a a r s v e l d , 5 April, voor het heemraadschap 
van den Lekdijk bonedeiidams en van den Usel-
dani: het uitvoeren van verschillende aarde
werken aan den Lekdijk henedendams, in 3 
perceelen; minste inschr. waren: 
perc. 1, A. G. v. Renswonde, Jaai-svcld, ƒ 9,233 

» 2, A. H. de Vroome, Ameide, » 2,387 
» 3, D. v. d. Plas, Hardinksveld, • 17,549 
T i e l , 5 April: het houwen van een gebouw, 

ingericht voor leeszaal, concertzaal en vergader
kamers, benevens conciërgewoning enz., voor de 
spaarbank, onder beheer van den architect D. 
Kruijf, te Utrecht; ingekomen 11 bilj., als: 
J. Roodenrijs, Enschedé, ƒ 43,400 
H. Degens Jr., Dordrecht, » 39,300 
J. J. Kooijmans, idem • 38.283 
J. v. Burk, Oosterbeek en W. Wissing, 

Arnhem. » 38,000 
L. .1. Metz, Zalt-Bommel, » 37,987 
\V. A. G. Jansen, Utrecht, » 36,894 
A. F. Koch, Tiel, » 30.227 
J. A. de Bont & Co., Utrecht, » 35,980 
N Wildeman, Tiel. i 35500 
A. J. v. Alphen en K.W. Valstar, idem » 33.(37 
E. v. Zetten & Zn. en J. de Weijer, idem »• 88,459 
gegund. 

/ u d e n . 6 April, onder het beheer der genie, 
aldaar: lo. het éénjarig onderhoud der kazerne
gebouwen enz., te Zutfen ; ingek. 5 bilj., als 
II. J. Bessem Ez., 
A. ,1. Uiterwijk, 
Gebr. Landeweert, 
II. \V. Douwes, 
II. Haijtink, 
Raming 

te Zutfen, 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 

ƒ 8055 
« 7752 
» 7054 
a 7400 
» 7170 
» 8500 

2o. het éénjarig onderhoud der kazernegebou
wen enz., op de legerplaats bij Milligen; ingek. 
3 bilj., als: 
J . v. d. Braak, te Apeldoorn, ƒ 2079 
J. Bossenbroek, » Elspoot, n 1097 
II. J. Buitenhuis. » idem » 1085 
Raming » 2100 

H o e t i r h e m . 6 April: het amoveeren en 
wederopbouwen van een huis in de Hamburger
straat; ingek. 7 bilj., als: 
(i. Bot, te Berg. ƒ 5314 
Heitink en Willink, » Angerloo, » 4616 
Aalderink en Stender, » Doetichem, » 4438 
A. Sikkens, » idem » 4340 
11. J. Masselink, » idem » 4255 
T. Siebelink, » idem i> 4134 
L. Benuink, » Zelhem, i 3771 
gegund. 

K u i l e n b u r g . 6 Anril, voor rekening van het 
polderdistrict Kuilenburg: lo. de levering van 
900 M ' grint, in 3 perceelen;; minste inschr. 
waren: 

per ftla 

perc 1, 300 IU J. Bussink, Kuilenburg, f 1.14 
» 2, idem, dezelfde, • 1.14 
i 3, idem, D. Vermeulen, Kuilenburg, » 1.12 
2o. de levering van 100 M 3 ballast; minste 

inschr. was J. Busink, voor ƒ 97. 
So. idem van 80 M ' zand; minste inschr. was 

D. Vermeulen, voor / 44. 
's-Hage, 6 April, onder het beheer der genie, 

aldaar: lo. het éénjarig onderhoud der kazerne
gebouwen enz., en der werken te 's-Hage; 
ingek. 7 bilj., als: 

J. M Meijsen, ƒ 17,333 
W. Franke, » 17,302 
M. Houtman, » 17,297 
J. de Haas, » 17,000 
K. Hollander, » 16,985 

G. Toornvliet, ƒ 10.849 
L. J. Kleijn, » 16,750 
Raming » 16.000 

2o. eene binnenverving van de Alcxanders-
kazerne te 's-Hage; ingek. 7 bilj., als: 

J. Quast, ƒ 19C0 
J. Meijers, i 1880 
J. Kippel, - 1869 
M. II. Eijsvogel, » 1749 
B. M. Hoeks, » 1672 
A. M. Biermasz, » 1666 
.1. U i . Klees, » 
Raming • 1950 

Laatstgenoemde inschr. was van onwaarde. 
A m s t e r d a m , 6 April, onder het beheer der 

genie, aldaar: lo. het éénjarig onderhoud van 
de kazernegebouwen, enz., te Amsterdam; ingek. 
7 bilj., als: 
Wout, te Amsterdam, ƒ 8000 
Veneinans, * Nieuweramstel, » 7536 
Scholten, i Amsterdam, » 7450 i 
P. J. Vos, » idem » 7400! 
Struijs, » idem •> 73001 

B. Cru ij IT, » idem » 7275 
Rennud en Boeljon, » Watergraafsmeer, » 7245 
Raming » 8000 

2o. het éénjarig onderhoud van de werken in 
de stelling van Amsterdam; ingek. 6 bilj, als: 
Wout, te Amsterdam, /' 3300 
Poot, » idem a 3290 
P. J. Vos, a idem i 3050 
Struijs, •) idem • 2998 
B. Cruijll', • idem i 2995 
Renand en Boeljon, » Watergraafsmeer, i 2924 
Raming i 3300 

3o. eene verving enz. van gebouwen en voor
werpen te Amsterdam; ingek. 5 bilj., als: 
Van der Hoeven, te Amsterdam, ƒ 2399 
De Leur, » Utrecht, « 2389 
Eijsvogel, • Rumpt. i 2297 
Heiticn, » Amsterdam, » 2178 
Dekker en Boender

maker, » idem » 2140 
Raming » 2630 

H a a r l e m , 0 April: het onderhoud der kunst
werken ged.'86 van den Grooten Upolder; ingek. 
7 bilj., als: 
L. Kok, te Umuiden, 
.1. Holster, • Amsterdam, 

te Kampen, / 4715 
i) [dent •» 4700 
• idem >. 4400 
» iiJr-m » 4M0 
» Zwolle, 1 4184 
» Kampen. » 3U50 
» idem » :I948 

» 4750 

v. Reijendarn, . Spaarndam, 
Steenwijk, » Sloterdijk, 

A. Boscli, 
I.. I.ievaart, 
Tli. I.. v. Loog, 
Raming 

/ :il74 
» :il00 

2089 
2508 
2480 
2170 

te Breda, f 2540 
> idem • 2418 
t idem •• 2418 
• Teteringen, » 2367 

Breda, - 2346 
• Wouw, » 2240 

Oosterwijk, » 2222 
* Raamsdonk, » 2217 
» Rijen. » 2114 

Breda. I 2112 
» Oosterwijk, » 2039 
,i Rozendaal. « 1908 

» 2440 

idem 
idem 

Houtrijk-en-Polanen, » 2118 
» 2680 

t l r ech t , 6 April, voor rekening der maat
schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen: 
10. Bestek no. 438, het maken van eene wach-
teiswoning bij K. M. 1352, tusschen Breda en 
Gilze-Rijen, ten behoeve van den s|»oorweg van 
Tilburg naar Breda; tngek, 12 bilj., als: 
P. A. Oomes, 
Gebr. W. M. en J. Sim< 
G. v. d. Velden, 
G. v. Riel, 
C. v. Dongen, 
C. Vrients, 
I'. 11. Vorsteijne, 
J. Sehuller, 
11. Verheijden, 
A. Verhagen & Zn, 
J. r. Rijt. 
F. D. Druglemans, 
Raming 

2o. Destek no. 439. het maken en stellen van 
afrasteringen met bijkomende werken voor het 
gedeelte Kesteren—lJeesd van den spoorweg 
van Eist naar Dordrecht; ingek. 18 bilj., als: 
P. A. A. v. Regenmorter. Rotterdam, /' 8060 
G. v. Heeswijk, Everdingen, » 7515 
II. W. v. d. Waarden, Nijmegen, » 7139 
J. W. Aberson, Deventer, » 7104 
J. Aberson, Olst, » 7100 
J. Smit Vil, Slikkerveer, » 6980 
A. J. Schouten, Alfen a/d. Rijn, I 6967 
L. de Rooij, Tilburg, » 6900 
J. G. Huisman, Nijmegen, » 0059 
F. Vernimmen, Utrecht, » 6658 
L. J. Kappers, Renesse, » 0554 
J. Billen, Grave, » 6495 
G. Stout, Tiel, » 6471 
A. Machielsen, Wagenberg, » 0335 
G. W. v. Westrhenen, Nijmegen, » 0193 
II. F. Felet, idem » 5990 
II. Jansen, Didam, » 5960 
P. W. v. Hattum, Tuil, » 5777 
Raming » 8350 

K a m p e n , G April, onder het beheer der genie, 
te Zwolle: lo. het éénjarig onderhoud der 
kazernegebouwen, enz., te Kampen; ingekomen 
7 bilj., als: 

W. Fransen. 
J. S. v. d. Werf. 
A. v. d. Wetering, 
J. Hruggiuk Gz., 
A. v. Straten, 
C. Bruggink Gz., 
H. v. Dijk, 
Raming 

So, het doen van vooi-zieningen in verband 
met het vervangen van de gemetselde fornuizen 
in de keuken van de kazerne te Kampen, door 
Senkings-foruuizen ; ingekomen 6 bilj., als: 
W. v. d. Werf, te Kampen, f 1000 
G. J. Bruggink, » idem n 990 
A. v. Straten, » Zwolle, i 989 
A. v. d. Wetering, » Kampen. » 987.65 
H. v. Dijk, » idem ' i 930 
D. Bruggink Gz., » idem » 880 
Raming » 1020 

W a p e n v e l d , 0 April: het bouwen van een 
steenen brug over de Groote Wetering; ingek. 
8 bilj., als: 
L. IJzerman, te lieerde, / 1049 
De Weerd, I Hattem. i 1598 
Averdijk. » Wije, • 1540 
D. v. Jaik, i Beerde, i 1440 
Weberroan, • Twelloo, • 1350 
Berkhof, i Kpe. I 1195 
J. Westrink, a idem » 1148 
De Juffer, » Oldebroek, » 1111 

Gegund aan J. Westrink. 
.Schngen, 0 April, voor rekening der ge

meente: lo. het vernieuwen en repareeren der 
gemoentoeigendominen, met alle leverantie; 
ingek. 4 bilj,, als: 
G. Dignum, te Schagen, f 1900 
K. Visser, » idem « 1850 
D. Kramer, « idem i 1785 
P. Honijk. » idem o 1780 
gegund. 

2o. het verleggen van gemeentestraten, zonder 
leverantie van steen en zand; ingekomen 5 
bilj., als: 

per M» 
ƒ 0.14 
» IU4 
» 0.121,-
» 0.11 v» 
» 0.10 

J. Overtoom, te Schagen, 
B. Kroone, •> idem 
E. Krans, » idem 
S. Overtoom, » idem 
A. Koomen, » idem 
gegund. 

Voorscho ten , C April: het bouwen van een 
schoollokaal met alle daarbij behoorende werken, 
voor de gemeente; ingek. 14 bilj., als: 
H. J. Sloots, Leiden, ƒ 4379 
H. de Jongh eu II. Kooreman. idem i 4816 
Firma Wed. P. A. Ravelled Zn.,'s-Hage,. 3984 
Gebr. Couvee, Leiden, 
G. H. v. Diest, Voorschoten, 
Wed. Meijer, Zoeterwoude, 
W. v. Ingen, Bodegrave, 
C. v. Diest, Oudshoorn, 
G. Kranenburg, Voorschoten, 
.1 Kade. idem 
H. C. Blok, idem 
W. Boot. Woubrugge, 
A. v. Tilburg, Zoeterwoude, 
P. C. Dossing, Stompwijk, 

Hreda , 6 April: het afbreken en wederop
bouwen van een huis iu de Molenstraat, onder 
beheer van den architect A. Verlegh. 

Timmerwerk: ingek. 6 bilj., als: 
L. ('habot, te Breda, 
A. F. v. Dongen, » IVinsonhage, 
A. Dieion, » Breda, 
A. v. Gils, » idem 
F. Schrauwen, » idem 
J. B. Kroes, » idem 

Metselwerk; ingekomen 4 bilj..als: 
R. Wiercx, te Breda. 
W. v. Boxsel, » idem 
G. v. d. Sande, » idem 
Gebr. W. M. en J. Simons. » idem 

Massa: ingek. 4 bilj., als: 
L. ('habot, te Breda, ƒ 1890 
Corn. v. Dongen, » idem * 1849 
Gebr. W. M. en J. Simons, » idem » 1809 
W. F. Reichardt, » idem » 1541 

In massa gegund. 
Hasse l t , fi April: het verhoogenen verzwaren 

van den dijk tusschen Hasselt en Zwartsluis, 
langs den rechteroever van het Zwartewater; 
minste inschr. was W. Tjalma, te Oosterzijl, voor 

f 63,000. Raming / 87,000. 
A a l t e n , 7 April, voor rekening der gemeente: 

10. het bouwen van een kantoor en twee kamers 
aan het telegraafkantoor: ingek. 4 bilj., als: 
G. C. Luiten, te Aalten, /' 1675 
S. ten Bokkel, » idem i 1615 
L. Prins, » idem • 1004 
11. W. Koelman, » idem » 1599 

2o. het bouwen van eene onderwijzerswoning 
te Haart; ingek. 5 bilj..; als: 

3742 
» 3500 
» 3400.85 
i) 3400 
• 3445 
» 3441 
» 3333 
» 3329 
» 3281 
* 3230 
» 3183 

/ 1110 
» 1040 
>. 1024 
o 999 
0 949 
1 914 

ƒ950 
» 810 
v 790 
» 785 
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H. W. Koelman, te Aalten, 
H. J. Jansen, » idem 
S. ten Bokkel, • idem 
G. C. Luiten, » idem 
A. Ubbink. • Bredevoort, 

A m n r f m n . 7 April: lo. het éénjarig onder 
houd van de kazernegehouwen, enz., te Amers* 
foort. onder het beheer der genie, aldaar 
4 hilj. als: 

te Amersfoort, 
I idem 
» idem 
• idem 

ƒ 2978 
» 292» 
> 2899 

2780 
2:199 

ingek. 

J. H. Boks, 
P. Boks, 
\V. v. d. Kooij, 
G. Prins, 
Raming 

/ 6965 
» 6885 
. 6740 
• 6406 

7150 

H. Velthuizen, 
J. II. Boks, 
C. Froonhofl', 
J. v. Wamel, 
G. Prins. 
1'. Boks, 
W. v. d. Kooij, 
Raming 

J. P. Peeters, 
H. G. v. Hezewijk, 
A. v. Gemert. 

A. Abels, 
Raming 

per laar, 
ƒ 489 
• 468 
» 456 
l 454 
» 4.18 

2o. het éénjarig onderhoud van de werken 
in de Grebbelinie en de linie in de Neder-
betuwe, onder het beheer der genie, te Amers
foort; ingek. 7 hilj., waarvan 1 van onwaarde, 
als: 

te Scherpenzeel, ƒ 2450 
* Amersfoort, » .'i.'ioo 
» Wijk-bij-Duurstede.» 2284 
I idem » 2186 
» Amersfoort, » 2126 
» idem » 2000 
» idern » 2080 

» 2600 
De laagste inschrijvers zijn als aannemen 

voorgedragen. 
G r a v e , 7 April: het éénjarig onderhoud der 

kazernegebouwen, onder het beheer der genie 
te Nijmegen; ingek. 5 hilj., als: 
H. I. Derks. te Grave, / 1250 

idem » 10:15 
idem > 909 
idem » 982 
idem » 980 

. 1350 
H e l d e r , 7 April, onder het beheer der genie, 

aldaar: lo. het éénjarig onderhoud der werken 
en kazernegebouwen, enz., te Helder en op 
Tessel; ingek. 11 buj'.; 
hoogste inschr. D. de Vries, f 8248 
minste » A. Bos, . 7238 
Raming » 7870 

2o. eene verving van gebouwen te Helder: 
ingek. 9 bilj.; 
hoogste inschr. P. Bierenhroodspot, f 1300 
minste • J. Tielroov, » 847 
Raming » 1000 

L e l d e n , 7 April, voor rekening van het hoog
heemraadschap Rijnland: lo. de levering van 
verschillende houtwaren, dijk-en wegmaterialen, 
in 12 perceelen: minste inschr. waren: 
perc. 1, G. hloerkens & Zn., Prinsenhage, 

ƒ 508 
» 2, Gebr. Piek, Oudshoorn, , 408 
- 3, C. Bremer & Co., Haarlem, » 348.65 
< 4, J. A. v. d. Eerden, Bokstel, » 416 
» 5, L. v. Dijk. Laren (N.-H.), » 835 
• 6, Gebr. v. Hoeken, Leiden, » 797 Raming 
• 7, J. v. d. Kamp & Co., idem » 1178.56 
> 8, G. Jonkman, Oudewetering, » 231.90 
» 9, W. A. de Vries, idem » 197.50 
» 10, A. v. d. Wal, Gouda, . 190.40 
» 11, G. Jonkman, Oudewetering. » 268.20 
» 12, A. Slootweg, Leiden, > 13.90 
2o. het verdiepen der Jan-Gijzenvaart, tus- ! S. II. Kremer, 

schen het Noorder-Spaarne en de Delft; minste , R. Pathuis, 
inschr. wasC. Pompeijus, teStrijen, voor ƒ 2300. J. Zeldenrust, 

J o u r e . 7 April: het bouwen van twee wach
terswoningen aan de tramlijn Sneek—Joure; 
ingek. 4 hilj., als: 
J. H. Bosma, te Joure, ƒ 4049 
B. J. Overwijk, » 't-Meer, 
J. Eisinga, » Kortezwaag, 

J. 0. v. Welie, te Beusichem, 
L. Muller, » idem 
J. de Ronde, » idem 
G. v. (Weren. » idem 
D. J. Kraaijpoel. » idern 
gegund. 

I l e r r e n v e e n . 8 April: het veranderen van 
bestaande bruggen in de gemeente Sneek, voor 
de Nederl. Tramwegmaatschappij ; ingekomen 9 
bilj., als: 
II. ten Cate. te Sneek, ƒ 8185 
Y. J. Winters, > Gorredijk, » 7654 
C. II. Visser, » Sneek, » 7200 
J. Eijsinga, » Kortezwaag, » 7188 
T. J. v. d. Steele, > Sneek, » 7122 
G, C. Visser, , Ylst, . 6948 
.1. A. de Graaf. • Sneek, • 6793 
K. J. v. d. Schaaf, » Terhorne, > 6762 
G. Goedhart, » Nijmegen, » 6713 
gegund. 

<.ulo 8 April, onder het beheer der genie, 
te 's-Hage: lo. het éénjarig onderhoud der 
kazernegebouwen, enz., te Gouda; ingekomen 4 
bilj., als: 

II. .1. Nederhorst, ƒ 1830 
W. Bokhoven, » 1735 
B. Hoogerwaard, > 1695 
N. Komngs Wz., » 1640 
Raming • 2000 

2o. het éénjarig onderhoud der kazernegebou
wen, enz., te Schoonhoven; ingek. 2 bilj.. als: 

II. J. Nederhorst, /' 1235 
A. harroman, » 1209 

Raming > 1250 
Laatstgenoemde inschr., wegens het niet 

teekenen der borgen, van onwaarde; een derde 
biljet werd, wegens te late bezorging, ongeopend 
vernietigd. 

H a r l l n g e n , 8 April: het verbouwen van de 
tweede gemeenteschool; ingek. 8 bilj., als: 
Jac. Posthurna, tc Harlingen, f 8569 
II. Mooiman, > idem • 7990 
G. Spoelstra, » idem » 7818 
Gebr. v. d. Meer, » idern » 7485 
D. Boonstra, » idem » 7355 
Joh. Langenhnrst, » idem i 6998 
L. J. Strak en Joh. 

Huisman, » idem i 6698 
.1. de Jong. » Almenum, » 6100 

Gegund aan L. J. Strak en Joh. Huisman. 
M l d d r l b u r g , 9 April: het uitbreiden van de 

dubbele sluis- en brugwachterswoning aan de 
binnenkoer- en schutsluis van het kanaal door 
Walcheren te Vlissingen, voor 's Rijkswaterstaat; 
ingekomen 4 bilj., als: 
D. Bijl. te Vlissingen, 
C. Maters, » idem 
J. v. d. Hoek, > Middelburg, 
Ph. Verbruggen, » Waddinksveen, 

II, de wind, 

H. Brouwer, » Schrans b/Loeuwarden, » 3628 J. Pot. 
Heusden , 8 April: het éénjarig onderhoud J. Lubsen, 

van de werken en gebouwen te Heusden, onder G. 1'azelhofL 
het beheer der genie, te 's-Bosch; ingekomen 5 Raming 
bilj., als: 

J. J. v. Grondelle, t 1595 
H. v. Eggelen, • 1689 
Adr. v. Eggelen, » 1680 
kt Boeren, » 1490.20 
A. Hankers, » 144444 
Raming » 2126 

be minste inschr. is als aannemer voorgedragen. 
B r s e h - l n - W a t e r l a n d , 8 April: het bouwen 

van eene boerenplaats in den polder Noordmeer, 
onder beheer van den architect i. H. Eilniaiin, 
ingek. 5 bilj.. als: 
P. J. Neijzen Jr., Monnikendam, 
A. Waterman, Schardam, 
C. Finkelenberg en K. Bakker, Broek 

in-Waterland, 
C. Boilings, idem 
S. Groot, Watergang, 

l i e i i s i r l i e m , 8 April: het onderhoud van den 
weg over den Lekdijk, van af de grensscheiding 
van het district Neder-Betuwc tot aan die van 
Kuilenburg, ged. 3 jaren; ingek. 5 bilj., als: 

f 4833 
» 4505 
» 4270 
» 4184 
» 400L 

K r o n i n g e n . 9 April, vcxir rekening der pro
vincie: lo. het vernieuwen van de draaibrug 
over het Doterdiep vóór den Korreweg te Gro
ningen, met aansluitende beschoeiingen; ingek. 
13 hilj.. als: 

te Zoutkamp, 
n Bedum, 
» Garnwerd, 
» Warfum. 
i) Groningen, 
» Mensingeweer, 
» Groningen, 
» Bedum, 
» L'lrum, 
e Ohergum, 
• Stedum, 
• Zuidwolde, 
») Oude-Pekela, 

J. N. Kruizinga, 
C. v. d. Veen, 
H. de Herder, 
A. J. Benninga, 

3980 J. v. d. Berg, 
3789 J. Timmer, 

/ 7914 
» 7400 

6400 
5677 

/ 11,909 
» 11.995 
» 11,300 
» 11,300 
» 11,220 
» 11,187 
» 11.137 
•> 10.887 
» in.856 
» 10.815 
» 10,626 
» 10,600 
i> 9,341 
> 11,483 

2o. het vernieuwen van het hameigebint met 
balans op de ophaalbrug, gelegen over het ver
bindingskanaal Damster—Boterdiep te Gronin
gen ; ingek. 5 bilj., als: 
J. N. Kruizinga, te Groningen, 
I. ten Hom, > Veendam, 
G. Hazelhoff, » Oude-Pekela, 
J. Timmer, » Obergum, 
A. E. Stijkel, » Appingedam, 
Raming 

So. het gedeeltelijk afbreken en wederopböu-
wen van 60 str. M. walmuur, aan de oostzijde 
der haven in het Boterdiep te Groningen, van 
af de vaste brug in noordelijke richting; ingek. 
9 bilj., als: 

te Grijpskerk, 
* Bedum, 
» Warfum, 
» Eenruin, 
• Groningen, 
i Obergum, 
» Zoutkamp, 

II. Formsma, 
S. Meiiers, 
J. Zeldenrust, 
R. Zee!!', 
J. N. Kruizinga, 
J. Timmer, 
II. de Wind, 

ƒ 1860 
i 1580 
» 1487 
• 1556 
» 1398 

1780 

/ 1270 
i 1230 
» 1220 
> 1184 
I 1165 
> 1139 
> 1096 

J- Pot, te Stedum, ƒ 1087 
G. Hazelhoff, „ Oude-Pekela, • 915 
Raming » 1185 

Z w o l l e , 9 April, voor rekening der provincie: 
lo. het leveren van grint, ten behoeve van het 
onderhoud der provinciale grintwegen van op
haalbrug No. 1 langs deDedemsvaartnaarlleemse 
en langs de Lutterhoofdwijk, in twee perceelen; 
ingek. 3 bilj., als: 
perc. 1, H. Brouwer, Reden, f 1327 

» 2, 1'. Heil, Zwolle, » 1725 
» i> H. Brouwer, Reden, 1687 
2o. het uitvoeren van vernieuwingen en her

stellingen aan den straatweg langs de Dedems-
vaart, tusschen do Balkbrug en de Ongelukkige 
wijk: ingek. 8 bilj., als: 
D. Kip, teAvereest, 
J. Otten, B Meppel, 
F. Aberson, » Steenwijk, 
J- Nuis, « Avereest, 
J. Zwiors Ez., » idem 
K. A. Hakkert, 11 idem 
B. v. d. Linde, » idem 
P. Heil. » Zwolle, 
Ramhi'' 

So. net onderhoud van het le, *e 1 . ( 1 
ceel der provinciale grintwegen 111 Overijsselge-
durende een jaar. looponde van 1 Mei 1886 tot 
ultimo April 1887. 

Massa perceelen 1 en 2; ingek. 1 biljet van 
P. Heil, te Zwolle, voor ƒ 6881). 

Raining perceel 1 ƒ3110, perceel 2 / 4630. 
Perc. 3, ingek. 1 biljet van C. F Seidel, te 

f 1780 
» 1734 
« 1717 
» 1695 
> 1620 
» 1617 
» 1592 
» 1548 
. 1800. 

en 3e per-

Vollenhove, voor 
Raming 

Massa perc. 1 
J. L. Pauwel, 
C. F. Seidel, 
I'. Helle, 
F. Aberson, 
i. Otten. 
Raming 

2 en 3, ingek. 5 bilj. 
te Pannerden, 
» Vollenhove, 
> Zwolle, 
» Steenwijk, 
» Meppel, 

f 1096 
1 1180 

als: 
ƒ 8104 
» 7997 
» 7974 
» 7863 
» 7794 
» 8920 

B I J V O f c G S l ' . L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 17 A P R I L 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N 
M a a n d a g , 1 » A p r i l . 

H a n s t r l i - l i l , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
liet gebouw van het prov, best: 

lo. het maken van bestrate goten enz., oj> den Rijks-<:rnoten-wog der 
le klasse Maastricht—Rattiee. Raming /' 2000; 

2o. het leveren en verwerken van ouderhoudsmuterialen op den Rijks-
gronten-weg der Ie klasse Maastricht—Nijmegen. Raming ƒ 5000. 

Inl bij den hoofdingenieur in het 7e district en den ingenieur Bekaar, 
beiden te Maastricht. Aanw. aelmuden. 

' s - l l age , te 1 1 u r e n , door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het bestorten van den oever om de 
voormalige Rijks-quarantaiuoplaats op het eiland de Tien Gemeten, be
boerende tot de zeewerken in de provincie Zuid-Holland, lid. bij den 
hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage. den ingenieur, te lirielle, 
en den opzichter Haumann, te Dordrecht. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 2500. 

L e l d e n , te 12 jaren, door burg. eu weth.: 
lo. het dempen van de Zijdgracht met rioleering enjnjhehoorende 

werken. Aanw. gehouden ; 
2o. het leggen van 2572 M* kei- en 1:108 M* klhikorhestrating: 
Ho. liet maken van een brugwachtershuisje aan het Utrechtscheveer. 

Inl. bij den gemeente-architect. 
B u r e n (Geld.), te 12 uren. door het R. K. parochiaal kerkbestuur van 

den II. Gregorius, in dc Roode Leeuwi het bouwen eener kerk met 
toren en pastorie, lui. bij den architect. G. te Riele Wz.. te Deventer. 
Aanw. 19 April, te 11 uren. 

' s - l lage , te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het wijzigen van de privaten, urinoirs enz., in vier openbare 

schiMilgebouwen voor lager onderwijs; 
2o. het verlengen van de Roggeveen straat. 
Aanw. gehouden. 
A m s t e r d a m , te 2 uren, door de Hollandsche 1.1 zeren-spoorweguiaat-

schappij. in kamer no. 46* van het centraal administratiegebouw, aan 
het Droogbak: 

lo. Bestek no. 373, het vervangen van de gegoten-ijzeren bovenbou
wen v*n drie bruggsvu en den houten onderbouw van ééne brug door 
plaatijzeren bovenbouwen, met bijbehoorende werken, iu den s|niorweg 
tusschen Amsterdam en Leiden. Raming / 22,fi00; 

2o. liestek no. 384, het maken van een beschoeiing langs het noorder 
landhoofd van de hing over bet Noordzeekauaal, te Velzen, in den 
spoorweg Haarlem—Uitgeest. Raming / 3400. 

O s , te 4 uren, door A. .1. van den Hergh. iu het koffiehuis van N. 
van Alom: het liouweii van fabrieksgebouwen met kantoor en knechts-
woning, met alle leverantiën en arbeidsioonen, daartoe benoodigd. Inl. 
bij den bouwkundige .1. de lieer, te Tilburg. Aanw. lü April, te :i uren. 

We he (Gron.i, te 5 uren. door K. Kaber. bij L. Koiter: bet bouwen 
van een woonhuis met schuurtje. Aanw. 19 April, t;> 1 uur. 

tiorlrliem. door burg. en weth.: de levering, vrij voor den wal. van 
minstens 100,000 tot hoogstens 200.000 vlakke harde en getrokken harde 
straatklinkers le soort. 

F lnNte rwe ld (Gron.). door den stadsopzichter u,d. Dollart D, B. Roelofs: 
lo. de gewone jaarlijksche graafwerken op de aanwassen van de ge
meente Groningen, aan den Dollart, in 7 [K'rceelen; 

2o. het maken van 450 M. kade in de nabijheid der lïuiten-Aa en 
het met stitwi bekrainmen dier kade, in l perceel; 

3o. het onderhoud van wegen, lanen en overreden opde polders, 
dijken en aanwassen, in 2 peiveelen. 

U l n s d a g , l O A p r i l . 
W i s s e k e r k e , te 10 uren, door het bestuur der waterkeering van 

den calamiteusen polder Anna-Friso, in de directiekeet aan den polder: 
het verbetereu en onderhouden der waterkeerende werken aan genoem-
polder voor den dienst '86/'87. Aanw. gehouden. 

Nloc l i t e r en , te 10 uren, op het Hoogehuis: het bouwen van een 
boerenhuis met schuur. 

Z w o l l e , te 10 uren, door Mr. (ï. Wicherliuk: het herbouwen van een 
boerenWOOnhnifl en SChuttr op de Velner, onder de gemeente Raalte. 
Aanw. gehouden. 

' s -Bosrh , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
op zijn bureau: 

lo. het éénjarig onderhoud van de werken, gebouwen, enz., te's-Iïosch, 
St.-Andries, Crèvecoeur, enz. Raming f 0500; 

2o. eene verving enz. van gebouwen en werken tc 's-Rosch. Raming 
ƒ 1000. 

Hilj. inzenden 10 April, vóór 3 uren. Int. bij genoemden ingenieur. 
A m s t e r d a m , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, op zijn bureau: 
lo. het doen van verschil lende voorzieningen aan kazei negebouwen 

en aan de militaire bakkerij te Amsterdam. Raming / 5135; 
So. het leveren van kazerneineubeien te Amsterdam.' Raming /'1700; 
3o. het verbeteren van het terrein der exorciticbatterij te Amster

dam. Raming ƒ 1100. 
Hilj. inzenden 19 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. 
' s - l lage, te 11 uren, door het ministerie van marine; het maken 

van een gebouw voor den dienst van het loodswezen, te Miassluis. 
Aanw. gehouden. 

•f t . -Maartensdi jk (Zeel.), te 12 uren, door het bestuur van het 
Waterschap: het vernieuwen van de zeesluis van den jiolder Slabbecoorne, 
•n het maken van een vingerling. Aanw. gehouden. 

M a a n t r l r l i t , te 2 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, te Nijmegen-

lo. het éénjarig onderhoud der kazernegehouwen, enz. Kaniing ƒ 5'J.ïO. 
2o. het verbeteren van vloeren en het hei-stellen van daken van 

militaire gebouwen te Maastricht, iiilj. inzenden l'J April, vóór 3 uren. 
Inl. bij den hoofdopzichter te Maastricht. Raming /'20110. 

U t r e r h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: liestek no. 440, bet maken vau eene 
waehterswouing op het station Zevenbergen, ten behoeve van den 
spoorweg van Rotterdam naar Rozendaal. Inl. aan genoemd centraal
bureau en bij den sectieingeuieiir .Ihr. W, IlueulVt, te Rotterdam. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 2450. 

\ H s H i n g e i i , te 2 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, te Hreda, in het Hotel de Commerce: 

lo. liet éénjarig onderhoud van de werken en gebouwen enz., te 
Vlissingen en te Rauunekens. Raming /'4200; 

2o. het éénjarig onderhoud van de kazernegehouwen enz. te Middel
burg. Raming ƒ 3200. 

Heitien onder'het beheer der genie, te Hreda. Hilj. inzenden 19 April, 
vóór 3 uren. Inl. bij den hoofdopzichter, te Vlissingen. 

Kol le r r ia i t i . in liet Timmerhuis: de li-vering van 00,00(1 KG. 
gietlood, ten dienste van 'It: socketverhinding van gegoten-ijzeren bui/en. 

M e d t u i i i G i ' . i . door hurir. eu weth.: de levering van 280 stère ge
wasschen riviergrint en 100 stère keislag. 

Woensdag , 21 A p r i l . 
t.ori*-hem . te 10 uren. door ilen eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar: het herstellen van bruggen te Woudrichem, Loevestein en van 
het fort aan den I'ppelselien «lijk. Hilj. inzenden '̂0 April, vóór 3 uren. 
Iu! bij genoemden ingenieur en den hoofdopzichter te Woudricbeui, 
Raming ƒ 2000. 

' s - l l a g e , te 11 men. door het ministerie van waterst. enz.: het maken 
van werken tot verdediging van den rechteroever der Rordtsehe Kil, 
tusschen de kiloiueterraaien 123 en 125, onder de gemeente 's-Graven-

's-Hage. bij den inge-
beiden te' Dordrecht. 

deel. Inl. bij den hoofdiugenieur Van Die 
nieur De Hriiiju en den opzichter De Kiewit. 
Aanw. gebonden. Raming V 4760. 

' s - l l i ig i* , te 11 uren, donr het ministerie van waterst. enz.: het 
voortzetten der verdedigingswerken aan den rechteroever der doorgra
ving van Hoek-van-Holland, voor de verbetering van den waterweg van 
Rotterdam naar zee, Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te s-llage, 
den ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den opzichter Bloots, te 
Hoek-van-Holland. Aanw. gehouden. Raming f 10.800. 

AdOJien. te II uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Breda, in het hotel Rotterdam: 

lo. het éénjarig onderhond van de werken en gehouwen, enz., te 
Neuzen en te Kllewotitsdijk. Raming ƒ 2900: 

2o. het éénjarig onderhoud vnn de zeeweringen te Neuzen. Raming 
j oö50. 

Beiden onder het beheer der genie, te Breda. Bil,j. inzenden 20 April, 
vóór 3 uren. Inl. bij den opzichter, te Neuzen. 

' s - l l age . te 11 uren, duor het ministerie van waterst. enz.: het 
leggen van een aanhechtingsdam binnen strekdam no. 17. aan den 
linkeroever der rivier de Boven-Merwede, onder de gemeente Woudri
chem, provincie Noord-lira bant. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, 
te 's-llage. den ingenieur De Bruijn. te Dordrecht, en den opzichter 
Van de Kreke, te Gorichem. Aanw. gehouden. Raming f 9700. 

' s -Hage. te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van gebouwen en eenige verdere werken tot uitbreiding van 
het station Leeuwarden. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der 
Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming / ' 125,300. 

B o l s w a r d , te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van: 
lo. 100 vuren en 100 grenen delen vau diverse afmetingen; 
2o. 20,000 le soort klinkermop en 20,000 2e soort bakklinker (her-

besteding). 
M e p p e l . te 0 uren. door de Wed. G. B. Ogterop: het bouwen van 

een zaal voor f!00 personen. Inl. bij den architect s. II. van der Veen. 
Aanw. 21 April, te 9 uren. 

F o o r t u g a a l : het bouwen van een bouwmanswoning voor A. van 
Noord t. 

I londerdag , 22 A p r i l . 
( • r o l l i n g e n , te 10 uren. door don eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, te Zwolle: het vernieuwen en herstellen van vloeren, fornuizen, 
daken eu goten in gebouwen, en leveren van kazernemeubels te Gro
ningen, onder bet beheer der genie te Zwolle. Bilj. inzenden 21 April, 
vóór 3 uren. Raming f 2170. 

H e l d e r , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
op zijn bureau : het doen van voorzieningen aan of bij militaire gebou
wen iu de stelling Helder. Bilj. inzenden 21 April, vóór 3 uren. Inl. 
bij genoemden ingenieur. Raming f 4050. 

t.iuithein, te ! ! > ƒ . , uren, iu het koffiehuis vau Moeus: het bouwen 
van een hoerenhuis voor II. de Gier. op den Visschersdijk. Inl. bij C. 
.1. Sonne veld. aldaar. Aanw. 21 April, te 11 uren. 

IN'oordhroek ((iron.), door burg. en weth.: de levering van 800 last 
beste kwaliteit klopkeieti, franco op de opslagplaats aan het Noord
broek sterd iep. 

V r i j d a g , 2S A p r i l . 
A r n h e m , te l l ' ' 2 uren. door burg. en weth.: 
lo. het leveren van twee ijzeren brugschepen met schragen en dwars

balken, voor de gemeentcschipbruggen te Arnhem en Westervoort. Aanw. 
gehouden; 

2o. het maken, leveren, stellen enz. van schooltneubelen, in 2 perceelen. 
Aanw. gehouden; 
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3o. hel onder profiel brengen en verharden van de Gravenstraat 
Aanw. gebonden. 

G r o n i n g e n , te 12 men. door het prov. best.: het vernieuwen van 
de beschoeiing ten noordoosten -en van een gedeelte stapelsteenglooiing 
ten zuidoosten van de draaibrug over het llbendiep. te Enumatil. Inl. 
bij den hoofdingenieur en den ingenieur, te Groningen, en den opzichter 
H. Veenhuis, te Zuidhorn. 

Z a t e r d a g , 24 A p r i l . 
B e r g u n i , te 10 uren. door burg. en weth. van Tietjerksteradcel: het 

herstellen van de Patroons- en Kietwalsterbruggen iu den kunstweg 
door Trijnwoiiden en van de Kanterlanilsche brug over de Murk, onder 
Giekerk. Aanw. 21 April, te 9'/, uren. 

O l d r h o o r n . te 12 uren, door buig. en weth. van Utingeradeel: het 
vertimmeren van 2 zijlen in den Leppednk Onder Akkruni. Inl. bij den 
gemeonteopzichtor F. Hoekstra. Aanw. 21 April, te 11 uren. 

B i i i t r n p o a l . te 12 uren. door burg. en weth. van Achtkarspelen: het 
verstralen van 3324 M* klinkerbestrating en het leveren van 150 stère 
riviergrint. 

Uakwerd (Gron.i. iloor burg. en weth.: de levering van 150 stère 
gehorde sehoongewassrhen riviergrint. 30 stère keislag en 50 last ge
zuiverde klopkelen van 2000 KG. per last, vóór 1 Oct. '80, vóór den 
wal aldaar. 

M l i i s d a g , 27 A p r i l . 
Amafe rd i tn i . te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het uitvoeren van baggerwerken tot het diephouden van de 

dokken, buitenhavens en het 1.1. ged. '8fi; 
2o. het leveren van 6 tweepersoons en één zespeisoons geslagen-ijzeren 

urinoirs met toehehooren, henevens 10 gegoten-ijzeren urinoirs, model 
Sterkman. 

Inl. op het raadhuis, kamer 106, tusschen 10 en 12 uren. 
'a-Hage. te 12 uren. door het H.-K. parochiaal kerkbestuur van den 

H. Josel, in het hotel Bonsen: het bouwen eener kerk met toren, pastorie, 
achtergebouw enz. Inl. hij den architect E. J. Margrv, te Rotterdam. 
Aanw. 20 April, te 12 uren. 

Woenadag , ZN A p r i l . 
Amers foor t , te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur dor 

genie, aldaar, in de sociëteit Concordia: het bouwen van eene overdekte 
rijbaan en van eene smederij met beslagloods. te Amersfoort. Hilj. 
inzenden 27 April, vóór 3 uren. Inl. hij genoemden ingenieur Aanw. 
24 April, te 10 uren. Raming ƒ 811,700. 

'a-Hage te 11 uren, door het ministerie van waterstaat, enz.: het 
uitvoeren van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
in de Xooid. de Üude-Maas. het Mallegat. de Dordsche Kil en het Spui, 
behoorende tot de welken der I Ionische waterwegen, met het onderhoud 
dier werken van 1 Juli '86—3(1 Juni '87. Inl. bij Jen hoofdingenieur 
Van Iliesen. te 's-llage. en hij den ingenieur De Bruijn en den opzichter 
De Kiewit. te Dordrecht. Aanw. 21 April. Raming f 26,000. 

' a - l l age , te 11 uren. door het ministerie van waterst. en/..: de uit
voering van eenige werken tot nnrmaliseering van de rivier de Waal 
onder Gent en I'bbergen. provincie Gelderland, tusschen de kilometer-
raaien 14 en IS. Inl. hij den hoofdingenieur Van der Toorn, te's-Hage, 
en den ingenieur Stieneker. te Nijmegen. Aanw. 21 April. Runing 
/' 111,900. 

's-Hage. te II uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van baggerwerk op het benedendeel der Nienwe-Merwede. ge
deeltelijk doormiddel van liijks-stouinbaggervaartuigen, met de bediening 
en het onderhoud dier vaartuigen tot en met 1 Maart '87. Inl. hij den 
hoofdingenieur Van Diesen. te s-llage, den ingenieur De liruijn enden 
opzichter Horren, beiden te Dordrecht. Aanw. 21 April. Raming 
ƒ 139,000. 

' a -Hage , te i i uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van elf kribben, het verlengen van een bestaande krib en het 
maken van glooiingen van 4 op 1 aan vier bestaande kribben, tot ver
betering van de rivier den Gelderschen IJsel beneden Gist. tusschen de 
kilometerraaien 79 en 81. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, 
te 's-Hage. en den ingenieur Ramaer. te Kampen. Aanw. 21 April. 
Raming ƒ 18,700. 

'a-Hage, te 11 uren. door bet ministerie van waterst enz: de uit
voering van graaf- en baggerwerk eu den aanleg van eenige oever-
werken op het bovendeel der Nieuwe Merwede. tusschen de kilometer-
raaien 105 en 108, onder de gei uite Werkendam. Inl. bij den 
I fdingenieur Van Diesen, te 's-llage, den ingenieur De Bruijn, te 
Dordr.'cht en den opzichter Baümer, te Werkendam. Aanw. 21 April. 
Iteming ƒ 41.800. 

' a - l lage . te II uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
verrichten van baggerwerk tot verbetering van het vaarwater tusschen 
de heide leidainluen iu liet Zwolsche Diep en daarbuiten in zee, in de 
provincie Overijsel. lid. bij don hoofdingenieur Van der Tooi n, te's-Hage, 
en den ingenieur Ramaer. te Kampen. Raming / 0 67 per M \ 

M e u w k o o p iZ.-IL), te 11 uren. door dijkgraaf™ heemraden van den 
polder Nieuwkoop, in het logement van T. Heeman: het éénjarig onder
houd van- en de vereisebt wordende reparation, vernieuwingen en 
leverantiën aan de wind- en stoommolens, bruggen, dammen, beschoeiin
gen, hekken, duikers, stortebedden, de sluis met sluiswaehterswoning te 
Kuttenhrug en verdere getimmerten des polders, van af den dag der 
goedkeuring tut uit. April '87, in 5 perceelen. Inl. bij den iuspccteurjdcs 
polders M. Quartel, aldaar. 

-- t iu ' i -penlsae. te 11 uren, door het bestuur der waterkeering van 
het calanuteuse waterschap Seherpenisse, ten huize van C. Kleuhaas: 
het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '87 van de 
aarde-, kram-, rijs- eu steenglooiingswerken aan bovengenoemde water-
keering. Aanw. 20 en 24 April, te 10 uren. 

H e l l e v o e l a l u l a . te 11'/, uren, door de directie der marine: het 
vernieuwen, in- en uithangen van een stel vloeddeuren voor de Zeedok-
sluis aldaar, bet herstellen der stelling op den berm nabij het droog
dok voor het opleggen der deuren, het vernieuwen van een bovenregel 
aan een der ebdeuren. Inl. bij den hoofdingenieur der marine, te 
Hellevoetsluis. Aanw. gehouden. 

'a - l lage . te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een toegangsweg met afrasteringen en ovcrwegafsluitingen 
op bet station Geldermalsen. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der 

Staatss|KK>rwegen. te Arnhem, en den sectieingenieur, te Amersfoort, 
Aanw. 20 en 21 April, te 11 uren. Raming ƒ 7250. 

'a-Hage, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van bijgebouwen op het station Kesteren. Inl. bij den eerst
aanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, tc Arnhem, en den sectie-
ingenieur, te Amersfoort. Aanw. 20 en 21 April te 2 uren. Raming 
/ 26,100. 

Boaendaa l (N.-Br.), te 12 uren, door het heeniraadschapsbestuur van 
de Mark en Dintel, ten huize van A. .1. Iluijsen, in het hotel de Zwaan: 

lo. het uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen aan de aarde
en rijswerken en de sluizen, de herstellingen en vernieuwingen aan de 
kunstwerken op en langs bet jaagpad, het onderhoud dier werken van 
1 Mei '86 tot uit. April '87, met bijlevering van alle materialen en de 
levering van 200 last stort- en zuilenhazalt; 

80. de baggerwerken iu de rivier, in 3 perceelen en in massa, ter 
gezamenlijke hoeveelheid van ongeveer 9670 IP ; 

3o. het schoonmaken der rivier in 3 perceelen en in massa. 
Inl. hij den waterbouwkundige F. A. H. van der Vaart, te Oud-Gastel. 

Aanw. 21 April, te 10 uren. 
Tesael, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een nieuwe 

en het veranderen van de bestaande school tc Burg, op Tessel. Aanw. 
26 April, te 12',', uren. 

Welaum. te 5 uren, door de commissie van beheer van den kunst
weg van het Blokhuis naar lieerde, bij G. J. de Winter: de levering 
van 310 stère zeer grove berg- of riviergrint en 25 stère keien, van aan 
den kant gemeten niet grover dan 2'/, cM. 

I l e n d e r d a g , 2 » A p r i l . 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het leveren van brik- en stortsteen 
en voor het bestorten der Heldersche zeewering, behoorende tot de 
Rijks-zeewerken in de provincie Noord-Holland, in twee perceelen. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur, te Alkmaar. 
Aanw. 22 April. Raming perc. 1 f 1265, perc. 2 ƒ 10,736. 

H a a r l e m , te 11 uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de voorziening der boorden van het 
Noordhollandseh kanaal, in 3 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, en den ingenieur Wekker, te Alkmaar Aanw. 22 April. 
Raming: perc. 1 ƒ MHiO, perc. 2 ƒ 13.000. /' 13.700. 

vinnen, te 11 uren. doer dijkgraaf cn hoogheemraden van de Vijf-
heerenlanden, in het hotel de Roos: 

lo. liet onderhoud tot 1 Mei '87*van het Dijkhuis, te Ameide, de 
magazijnen, peilhokken dijk-nuren enz. en van de Hoogstraat en Hof
muur te Leerdam, iu 2 perceelen; 

2o. het vierkanten van een gedeelte Lekdijk onder Lekstnonil en 
Vianen, lang 1900 M., in I perceel; 

3o. het maken van eene kade en muurwerken op den Noorder-
Lingedijk. onder Oosterwijk en Kedicbem, lang ongeveer 3600 M„ in 3 
perceelen ; 

4o. het houwen van een dijkiuagazijn te Leerdam; 
5o. het leveren en lossen van 300 scheepston schrotbaxaft aan dc 

Schaardijken langs de Lek en Linge, bij inschrijving in een perceel ; 
6o. het leveren en vervoeren met verspreiden van ongeveer 1200 kuh. 

M. grint langs do Lek en Noorder-Lingedijken. in 14 perceelen; 
7O. het opschoppen en tonrond houden van den vloer van den Zuider-

Lekdijk en Noorder-Lingedijk, in 2 perceelen. ged. 1 jaar. 
Inl. bij den dijksopzichter Swets, te l.eksiunnd. Aanw. 20 en 21 

April, te 10 uren. 
Mandel (Fr.), te II uren, door het dijksbestuur van bet waterschap 

de Zeven-tirietenijen-en-Stail-Sloten. aan de Tacozijl: het maken van 
paalwerken en kistvnllingen. het versterken met beton, de vernieuwing 
van stekken, verfwerk in 2 perceelen, bet uitbaggeren van 2 perceelen 
dijksvaart. de herstelling aan watermolens, de bevloering bij 6 ijzeren 
stekken, het uitvoeren van kleine aardewerken, henevens de levering 
van stroo en rijshout. 

A r n h e m , door bet prov. bestuur: 
lo. het van buiten verven van provinciale gebouwen, te Arnhem, 

in '86; 
2o. het uitvoeren van eenige vernieuwingen en hei-stellingen aan de 

provinciale gebouwen, in '86. 
V r i j d a g , «O A p r i l . 

'a-Boeeli, te 10'/, uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van bet prov. best.: het voortzetten van de verbetering van 
het kanaal de Dieze. provincie Noord-tfrahunt. Inl. hij den hoofdinge
nieur iu het 6e district, de arrondisseinents-ingenieur Kelirenacr, te 
's-Boseh. en den opzichter Vroeg, te Creveeoeur. Aanw. 24 April. 
Raming ƒ 50,000. 

'a-Hoaeli. te lO1/, uren. door het ministerie van waters! enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van Vilvoordsche steen-
glooiing tegen den zuidwestclijken oever der haven, te Moerdijk, bene
vens het leveren en verwerken van stortsteen voor den kop van bet. 
zeehoofd, aldaar, behoorende tot de havenwerken in de provincie Noonl-
Brabaut. lui. bij den hoofdingenieur, tc 's-Bosch, den ingenieur De 
Jong van Beek en Donk, te Breda, en den opzichter Fischer, te Moer
dijk. Aanw. 24 April. Raming ƒ 3250. 

's-Boarli, te 10'/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der hazaltsteenglooiing 
tegen den Keizerdijk in den Rijks-gmoten-wcg van Sleeuwijk naar Breda, 
gemeente Raarnsdonk, prov. Noord-Rrahunt. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te 's-Bosch, den ingenieur De Jong van Beek en Donk te Breda, enden 
opzichter Fischer, tc Moerdijk. Aanw. 24 April. Raming ƒ 2500. 

'a-Boarli, te lO'/i uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het leveren en aanbrengen van oever
voorzieningen langs een gedeelte van het kanaal de Zuidwilleinsvaart, 
in dc provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het (>e 
district, den ingenieur Keurenaer, beiden te 's-Bosch, en den opzichter 
Pommée, te Aarle-Rixtel. Aanw. 24 April. Raming ƒ 22,580. 

K s r t g e n e (Zeel.), te 10'/, uren, door het bestuur der waterkeering" 
van den ealamiteusen Anna)>older, in het gemeentehuis: het herstel, d g 

vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '87 van dc aarde-, krain-, 
rijs- en steenglooiingswerken van genoemden [ml.Ier. Aanw. 22 April 
te II'/, en 27 April, te 3 uren. 

Z w e l l e r k e r a p e l , te II'/, uren, door burg. cn weth.: de levering 
van 396 M 3 grint, ten behoeve der kunstwegen. 

Neuxen , te 3 uren. door het bestuur der waterkeering van den 
calamitciiseii [Milder Nieuwe-Neuzen, iu het Nederlandsch logement van 
F. A. Susijn: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 
April '87, van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken en van 
het maken van werken tot dijksverbctering enz. Aanw. 23 April, te 
10 uren. cn 26 April, tc 12 uren. 

A p e l d o o r n . te 7 uren, in het hotel Van der Burg: het verbouwen 
van een woonhuis aan het Nieuwe Marktplein, voor J. Vloei. Aanw. 22 
April, te 12 uren. 

W a r r u m , door burg. en weth : de levering van 100 stère gehorde 
en gewasschen riviergrint. 25 stère fijne macadam of keislag en 1000 
HL. klopkcicn. van 10—30 cM. middellijn. 

Z a t e r d a g , 1 M e i . 
A m s t e r d a m , te 11 uren, door de financiëele maatschappij voor 

nijverheidsondernerningen, in bet café Krasnajiolsky: het maken van 
prise d'eau, den watertoren, het ketelhuis, de beambten woning en ver
dere tot het pompstation behoorende werken, een en ander ten dienste 
der Delftsche duinwaterleiding. Inl. hij den ingenieur-architect N. 
Biezcveld Hz., te 's-Hage. Aanw. 27 April, te 11 uren. 

F r a n e k e r , te 1 uur. door burg. en weth.: de levering van800stère 
grint, ten behoeve der kunstwegen. 

B l u n d e r ) . te 2 uren. door den tijilelijken rentmeester der domeinen, 
op het raadhuis: het doen van timmer- en metselwerken aan domein-
hoeven en andere gebouwen in het rentambt Niervaart, onder blundert. 
Inl. bij den bouwkundige J. Mol, te Zevenbergen. Aanw. 27 April, te 
9 uren. 

M u r m e l minde , door burg. en weth. van Dantumadecl: delevering 
van 300 stère zuiver gewasschen riviergrint. 

M a a n d a g , a M e l . 
M a a a t r i r h l , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz. aan 

het gelmuw van het prov. best.: het verbeteren van een weg langs 
dc Zuid-Willemsvaart, tusschen den weg naar Smeermaas bij .Ie over
welfde doorvaart en den Singelweg buiten de voormalige Bnschpoort, te 
Maastricht. Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district en den inge-
nieur Bekaar, lioiden te Maastricht. Aanw. 27 April. Raming./' 1730. 

H a m p e n , te 1 uur. door het bestuur van het stoomgemaal voor de 
polders Bi-ook-en-Maten-Buitendijks, Haatland cn Onderdijks. in het 
raadhuis; het verhoogen en verzwaren van p. in. 1800 M. kanaalkade 
en het uitdiepen van het afvoerkanaal van het stoomgemaal naar zee 
(herbesteding). 

I l l n sdag . 4 Me i . 
H a a r l e m , te 2 uren. door de commissie van toezicht over het ge

sticht Meerenberg, aan het gebouw van het prov. best : het maken van 
eene uitbreiding van het krankzinnigengesticht Meerenberg. en daarbij 
behoorende werken. Inl. bij den hoofdingenieur van den prov. water
staat Aanw. 19 en 21 April, te II uren. Raming ƒ 318,100. 

Woenadag , S Me i . 
' a - l l age , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: bet 

uitvoering van herstellingen cn vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op de Boven-, Beneden- en Nieuwe-Merwede, behoorende tot de werken 
der Merwede en Killen met het onderhoud dier werken, van I Juli 
'86—30 Juni '87. Inl. bij den hoofdingenieur van Diesen. te 's-llage. 
bij den ingenieur De liruijn. te Dordrecht, en hij de opzichters Van 
de Kreke, te üorichein voor het leen 2e perc. Baümer, te Werkendam 
voor het 3e ïierc. en Barren, te Dordrecht, voor het 4e perc. Aanw. 28 
April. Raming: perc. 1 /'26.200, perc. 2 ƒ 17,000, perc. 3 / 30,900. 
perc. 4 /' 24,000. 

'» llage. te 11 uren, door het ministerie van wateisit. enz.: de uit
meting van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-rivierwerken 
op het Zwartewater, met het onderhoud dier werken en de afbakening 
van het vaarwater van 1 Juni '86—30 Juni '87. Inl. hij den hoofdinge
nieur Van der Toorn, te 's llage, en den ingenieur Ramaer, te Kain|ien. 
Aanw. 28 April. Raming ƒ 5100. 

'a-llage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: bet 
maken van twaalf kribben tot verbetering van de rivier den Gelder

schen IJsel in het Veesserak, hoven Wijhe. tusschen de kilometerraaien 
83 en 86. Inl. hij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-Hage, eu 
den ingenieur Ramaer. te Kampen. Aanw. 28 April. Raming 9650. 

'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van tien dwarskrihbon aan den rechteroever van den Neder-
Riju. iu de gemeente Reenon. provincie Utrecht, tnsseben de kilometer
raaien 55 en 57. Inl. hij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-Hage, 
den ingenieur Castendijk. te Utrecht, en den opzichter Maun, te Reenen. 
Aanw. 28 April. Raining ƒ 80,000. 

'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz..- bet 
onderhoud eu herstel der werken aan den Hoek-van-llollanil, van 1 Mei 
'86—30 April '87. Inl. hij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-llage. 
den ingenieui Leemans, te Rotterdam, en de opzichters Van Blnois, 
Lokker eu Staal, te Hook-van Holland Aanw. 28 April en 1 Mei. te 
12 uren. Raming /' 154,000. 

X w i i i i i n i e r d a m . te l i 1 / , uren, door don bouwkundige ('. Broer Tz., 
iu het koffiehuis de rustende Arend: het restaureeren van genoemd 
koffiehuis niet eenige daarmede in-verbainl-staaiide werken. Aanw. 27 
April, te 11 uren. 

'a-l iage. te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van eenige werken tot. uitbreiding en gedeeltelijke verlenging 
van de buitenhaven te Vlissingen. lui hij den hoofdingenieur in het 
lie district te Middelburg. Aanw. 27 en 28 April, te 2 uren. 

D o n d e r d a g , «• H e l . 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het verdiepen van eenige gedeelten 
van liet Noordhollandsch Kanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haar
lem, en den ingenieur Welcker, te Alkmaar. Aanw. 29 April. Raming 
/' 30,00(1. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: bet uitdiepen der haven op Terachel-
liiiL'. behoorende tot de Rijks-havenwerken in Noord-Holland, Aanw. 
29 April. Raining f 5600. 

V r i j d a g , 7 Me i 
's-Bearh, te l i l ' / , uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van baggi rwerken tot 
bet onder profiel houden van het kanaal de Zuidwillemsvaart. in de 
provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, 
den ingenieur Keurenaer, heiden te 's-Bosch. en den opzichter Poininëe, 
te Aarle-Rixtel. Aanw. 30 April Raming ƒ 12.100. 

A r n h e m , te !2 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
gebouw van het prov. best.: het leggen van eene steengloniingen het 
verrichten van eene uitdieping aan het veerhaveutje op den linker 
Waaloever, behoorende tot bet Rijksvoor te Zalt-ltouimel, provincie 
Gelderland. Inl. hij den hoofiliugenieur en den ingenieur van den Sant
heuvel, heiden te Arnhem, en den opzichter De Vries, te Nijmegen. 
Aanw. 30 April. Raming ƒ 660. 

Woenadag , 12 M e i . 
' a - l lnge, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz. : de 

uitvoering van werken tot norinaliseeriiig van de rivier de Waal. onder 
Varik. provincie Gelderland, tusschen de kilometerraaien 69 en 72. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-Hage. eu den ingenieur 
Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 5 Mei. Raining / 35.400. 

'a-Hage. te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: bet 
uitvoeren van graafwerk op bet bovendeel der Nieuwe-Merwede en bet 
maken van ziiilenbazaltsteenglooiing tegen het huitenheloop van den 
Rijksherm langs de polders den Oostelijken Opslag en den Lonwsiuions-
waard eu door bet Gat van den Hengst, langs den rechteroever dier 
rivier, tusschen de kilometerraaien 108 en 109. onder de gemeenten 
Werkendam en Sliedrecht. Aanw. 5 Mei Raining J 910(1. 

D o n d e r d a g , 1:1 H e l . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst enz... aan 

het gebouw van het prov. best.: het planten van stroo en helm, bet 
stellen van rietschuttingen enz. in de duinen van Tessel en aan den 
vasten wal van Noord-Bolland, ged '86—'89. in 3 |iorcoolen. Aanw. 6 
Mei. Raming ƒ 6150, ƒ 9600 en ƒ 8200. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Nijmegen. 3 April: het houwen eener stootn-

dakpaiincnfahriek op een terrein nabij Nijmegen 
en dc levering van 200stukspannenkasten, voor 
G. .1. Hamer Jr., onder beheer van den architect 
W. C. A. Hofkamp, te Nijmegen; ingekomen 
1 bilj., als: 

tijd, kasten, fabriek, 
Smits en V. d. Peppel, 

Nijmegen, 1 Aug. ƒ2765 ƒ15,569 
.1. Knonps, idem. 1 Juli • 81.00 » 16,570 
A. Th.Onsomer, idem 15 Juli » 2000 » 14,750 
W.v.d.Wagt, idem, 15 Juli « 1296 «14.000 
gegund aan W. V. d. Wagt. 

K r o n i n g e n , 5 April: het bouwen vaneen 
hoerenhuis voor D. van der Werp Jansen, onder 
beheer van den architect N. W. Lit; ingek. 19 
bilj., als: 

J. Poelman, f 7180 
,1. de Vries, » 7136 
E. Berkenbosch, • 7067 
K. Fekkes en II. Berends, • 0973 
A. v. Dijk, » 6789 
J. Haupt » 6 " u 

D. Jansen, » 6666 
II. Kiel, » 6666 
T. Holthuis, » 6626 
E. W. Wietsctna, » 6623 
II. Jansen, > 6692 

I. T. Toesman, ƒ 6584 
J. Ibelings, • 6565 
B. de Jong, » 6548 
II. .1. L. Walker, » 6547 
II. Scheltens, « 6432 
D S. Diddens, » 6398 
I). Dooijos, » 6391 
E. Peten, » 6293 
gegund. 

W a a r d e , 9 April: het herstel, de vernieuwing 
en het onderhoud tot 30 April'87 van de aarde-, 
kram-, rijs- cn steenglooiingswerken aan de 
waterkeering van het waterschap Waarde; ingek. 
21 hilj., als: 
G. Maertens, Hoek, ƒ 7075 
P. v. d. Berge, Kolijnsplaat, « 7000 
t'. Moerland, St.-Aunaland. » 664v 
L. v. PoiK'ring Bruinissc, » 6(100 
A. v. d. Beek, Zaainslag, » 6600 
L. I.eijs. Hansweerd, » 6500 
P. A. v. d. Velde, Neuzen, » 6460 
C. F. Fraeijenhnven, idem » 6400 
J. Brliggeinan. Hansweerd, » 640O 
II. Klaessen, Zaainslag. » 6300 
J. Lindenberg. Weineldinge, » 6230 
C. Bolier, Bruinisse, » 6190 
P. J. Visser, Hansweerd, » 6164 
C. de Wilde, Kattend tike, » 6130 
E. de Maat, Hansw d, » 6130 
J Leijs, 's lleer-Arendskerke. » 6121 
A. v. Papering, Bruinisse, »» 6100 
P. J. Verbiest, Hoiitenisse, » 5980 
B. dun Exter v. d. Brink, Krabbendyke, » 5962 

J. v. d. H o e k . Middelburg, ƒ 5930 
I). Bolier Cz., Rilland-Bath, » 5775 
gegund. 

A n n a P a u l » » n a . 10 April: de levering van 
1300 stère grint, ten behoeve van den Anna-
Paulownapolder; ingek. 4 hilj, als: 

Th. J. Vermaak, 
Thomassen & Zn., 
W. v. Hasselt. 
II. v. d. Bout, 

te Utrecht, 
n Nijmegen, 
II idem 

idi 

per stère 
ƒ 1.69 
» 1.60 
» 1.635 

1.53 
Heek. 10 April: het bouwen van een onder-

wijzerswoning, voor rekening der gemeente; 
ingek. 10 bilj..als: 
G. J. Balkenstein, 
P. Duijvenstein eu P. 

J. Wisse, 
Js. de Pegter, 
J. Koliju, 
II. J. Pauwels, 
C. Maters, 
M. D. de Putter. 
D. W. F. Kaijser, 
J. F. v. d. Wille, 
I). Tholens, 

L e l d e n , 10 April, onder het beheer der genie, 
te 's-Hage: lo. het éénjarig onderhoud der ka/er-
negeliouwen; ingek. 9 bilj., als: 

te Neuzen. ƒ4720 

• Zaainslag, » ms 
Hoek, » -IfihO 

1 Neuzen >. 4(iil0 
• Sas-van-Gent, • 45M 
i Vlissingen, o 4:.y."> 
1 Neuzen, .> 42M> 
II Zaainslag, rt *14H 
1 Hulst, i 8910 
• Hoek. » 3886 

P. Gestniau, 
B. Nieiiwenhuisen, 
J. de Haas. 
G. J. • eek, 
J. Sirag, 

te Leiden, 
i idem 

's-llage, 
Oegstgeest, 
Leiden, 

/ 5500 
. 5177 
., 5100 
» 4991! 
l 4990 



D E O P M E R K E R . 

P. L. v. Eikel, te Leiden, ƒ 4985 
ü. Toornvliet, a Gouda » 4)180 
.1. J. Rflttenaar, • Leiden, » 4786 
J. Room, )> idem * 4000 
Raming » 5200 

2o. liet demjien van een sloot en maken 
een riool tusschen de stallen in de ka/erne den 
Doelen en liet terrein van de voormalige hoorn 
kweekerij: ingekomen i:i hilj.. als 
P. Gestman, te Leiden, / «770 
G. J. Heek, » Oogstgeost. » «570 
P. L. v. Eikel, » Leiden. » «510 
K. Haasnoot, » Katwijk, II «500 
P. ,L ('liristiaanse, a Leiden, i «485 
ti. Splinter, » idem » «482 
P. Hasselbach, » idem » «120 
B. Nieuwenliuisen, » idem » «399 
N. Hink. » idem » «1«0 
.1. de Haas. o 's-Hage. a 8700 
K. den Hollander. » Gouda. » 7995 
G. Toornvliet, a idem » 7s9(i 
.1. Hoorn, a Leiden, a 77 
Haming a «01» 

\ins( e r i l an i . 10 April: het ophouwen van de 
hofstede Pondok-Rawa. in de Haarlemmermr 
onder heheer van den architect .1. van Looij 
ingek. 11 hilj.. als: 
Koen en llrakenhurg, Overveen, 
I». 4. v. Mierlo, Sloten. 
H. Cruijll'. Amsterdam, 
A. I'aans. idem 
Willem Grove, Buiksloot, 
W. II Struijs, Amsterdam, 
P. v. Haaien, Nieuw Vennep, 
1). II. Zeevat, Sloten, 
1). Ruiter. Nieuw Vennep, 
J. Stans, Haarlemmermeer, 
G. de Vries, idem 
gegund. 

Zwalle, 10 April, voor rekening der 
meente, de levering van: 

lo. 4500 Bon-Ahinkcien; ingek. .1 hilj., als 
'per 1000 

E. Janssen en E. Hurlion. 
Luik, ƒ «5, f 85 en ƒ 7* 

L. Godin ,t Co., idem » 88.60 

per IP 

/ 17,(100 
'» 16.88'J 
» 10.725 
» 16.55(1 
» 10,844 
» 15,950 
a 15,::00 
• 14.7:10 
i. 14.450 
» 14,450 
» 14,200 

F. Hodson. Mook, 
2o. 21.000 Ourthekeien; ingek. 6 hilj.. als 

87.90 

6(100 
10 x 17 
p. 1000 

F. Itodson, Mook, J 74.90 
E. .lanssen en E. Bullion, Luik. 71 50 
A. ('lerfayt. Poulscur, 64.79 
11. J . Bosman, Rotterdam. 67.40 

In massa door C Maréchal, Poulseui 
Barette en Toupin. Kindhoven, 

So. 100 M. kantsteenen: ingek. 6 hilj., als. 
per M 

C. Maréchal. Poulseur, 
P. II Korst, Groningen, 
B. II. Tiooster Jr., Zwolle, 
J. de Bres Jz.. Dordrecht, 
II. J. Bosman. Rotterdam, 
P. Janssen, Luik, 

4o. 1C0 M. trottoirbanden 

16,000 
14 X 10 
p. 1000 

f 84.90 
85.— 
82.79 
81.20 

/' 1098 
1617 

ingek. 5 

P. H. Korst, Groningen, 
J. de Bres Jz., Dordrecht, 
B. II. Trooster Jr., Zwolle, 
I'. Janssen, Luik, 
H. J, Bosman, Rotterdam, 

Massa kantsteenen en trottoirbanden, 
l i . II. Trooster Jr., 

2.24 
n 1.34 
» 1.2405 
» 0.82 
• 0.N0 
» 0.08 

hilj.. als: 
per M' 

ƒ 3.29 
» 3.19 
» 3.1395 
a 2.78 
» 2.04 

- 434 

t> 2, grenenhout, A. Sligcher & Zn, 
Monnikendam. ƒ 30 

» 3, vurenhout, dezelfden, > 28 
n 4, beukenhout. F. II. v. Eerden, 

Aalten, » 40 
I 6. grove brik, J. Bootsman. Amsterdam, 

ƒ 3.55 per last. 
Kampen. 12 April: het verhoogen en ver

zwaren van p. in. 1800 M kanaalkade en het 
uitdiepen van het afvoerkanaal ran het Stoom
gemaal voorde pilders Hi-ooken-on-Maten-Buiten-
dijks, Haatland eu Ondordijks; ingekomen 2 
bifj.. als: 
J. 'Westera. te Kampen, f 5500 
J. Wijnholt, » idem » 4299 

Niet gegund. 
I:i on i , i«en . 12 April: het houwen van 

winkelhuis voor .1. Groen, onder beheer van di 
architect N. W. Lit; ingekomen 

A. v. Dijk. 
H. Hovingh, 
II. Jansen, 
II. J. L. Walker. 
E. Peters. 
E. W Wietsema 
H. Scholtens, 
J. II. Mulder. 
D. S. Diildens, 
G. Meulink, 
E Kerk en bosch, 
G. P. v. Erp. 
I). Janssen, 
J. Poelman. 
T. Holthuis. 
I). Dalmolen, 
II Kiel. 
D. Dooijcs, 
J. Ihelings, 
K. Fekkes en H. Berends, 
J. Haupt. 
B. de Jong, 
gegund. 

Drlesum. 12 April: het bouwen van eene 

meente: lo. het dempen en rioleoren van 
eene sloot tusschen particuliere terreinen, ter 
lengte van ongeveer 120 M.. gelegen tusschen 
het Geldcloospad en den Van-Strijsingel, aldaar; 
ingek. 6 hilj., als: 
W v. Zeijl,' te Dordrecht, ƒ 49» 
I). J. Kwak, a idem » 478 
.1. de Bruin. » Dubbeldam. » 440 
P. J. Dubbelman. i> Dordrecht. » 438 
A. de Bruin. » Dubbeldam, a 420 
P. v. Wijngaarden, » Papendrecbt, • 388 
gegund. 

2o. het vergrooten en hei-stellen de openbare 
zwemplaats aan de Vest, aldaar; ingek. 4 hilj., als : 
J. v. d. Vlugt, te Dordrecht, /' 2650 
D. .1. Kwak. a idem » 2378 

hilj.. als 
10.2IKI 

• 9 206 
it 8,632 
» 8.597 

8,467 
8,339 

» 8.322 
B 8,198 
a 8.089 
» 7.985 
I 7,975 
i, 7,923 
l 7,555 
s 7,550 
» 7.535 
» 7,620 
1, 7.519 

7,486 
• 7,441 
1 7,344 

7.288 
» 7.230 

het armhuis, onder beheer 
J. W. Duijll: ingekomen 

te Dokkum 
II Kollum, 
II idem 
a idem 
» Dokkum, 
a Damwoude, 
n Murmerwoude. 

ƒ $43 
II 824 
» 770 
» 762 
» 743 
» 674 
> 588 

bilj. al: 
per 1000 

/• 12.25 
a 11.65 
» 11.47'/, 
» 11.47 

r. a 11.43'/, 
1 biljet van 

Sn. 280.000 Waalklinkers of Uselsteen (Waal 
vorm), in 2 perceelen; massa ingek 

G. Schutte, Zwolle, 
i l . Lubbers, idem 
J. L. v. Osch, idem 
II. Bakhuis & Co., Olst. 
Vroom, Ki-ol en Van Roijen, DevenU 

Perceel 1 (160,000), ingekomen . 
Beek en Van Voorthuijsen, tinna Dwars, Zwolle 
ƒ 11.70 per 1000. 

Perc. 2 (120,000); ingek. 2 hilj., als: 
per loco 

Herinson en Janssen, Zwolle, 5C.000 /' 12 
en 70.01» » 11.50 

J. ter Weele Buisman, Katerveer, * 11.95 
De gunning is aangehouden. 
A l k m a a r , 10 April: voor het hoogheemraad

schap van de uitwaterendesluizen in Kennemer-
land en Westfrieslund: het maken van een 
hazaltsteeneu kaaimuur, lang 80 M.. in de zee
haven te Edam; minste inschr. D. Heumler, te 
Scbarwoude, voor ƒ 4580. Raming f 5600. 

2o. de levering van diverse materialen; minste 
inschr. waren: 
perft 1 en 5, eikenhout, A. v. d. Bande, 

Ldenhout, J 639 

groote kamer aan 
van den architect 
bilj. als: 
F. Ozinga, 

Schaafsma, 
Joh. Bakker. 

Booi-sma, 
II. de Jong, 
A. Hoekema, 
G. v. d. Wal. 

gimd. 
AmerMfoorl. 12 April, voor rekening der 

gemeente: lo. het restaureeron van de Koppel 
poort; ingekomen 7 hilj., als: 

B. Gijsbertse, 'te Amersfoort, ƒ 4850 
J. G. v. d. Geest, • idem a 4750 
J. B. F. Lensiug, • idem » 4290 

. v. Achterberg, a idem > 421 

. v. Daal, II idem » 4100 
Klaarenbeek. » idem * 377: 
Dittere, » idem > 3620 

Nog niet gegund. 
2o. het vernieuwen van den steenen duiker 

aan het zoogenaamde sluisje te Amersfoort: ingek. 
4 bilj., als: 
J. II. Roereen. te Amersfoort, / 3000 
J. F. de Vos, » Hoogland, > 2695 
P. Boks, » Amersfoort, • 2690 
F. de Bruijii, » Hoogland, o 2650 

Nog niet gegund. 
3o. het uitdiepen van de havenkom en al dc 

binnengrachten te Amersfoort: ingekomen 10 
bilj., als 

te Goud 
a idem 
n idem 
i> Amersfoort, 
a Papenilrocht, 
a Amel-sfoort, 
» Utrecht, 
o idem 

te Amersfoort, 
» idem 

/' 2395 
' . 198(1 
» 1885 
>i 1880 
» 1774 
II 1760 
» 1597 
» 1551) 

ƒ 1190 
» 1179 

lob. de Vaal 
II. v. Velthuizen, 
E. Scheepbouwer 
T. W. Bonte, 
A. de Borst, 
P. Boks, 
Joh. Fruitier, 
P. den Haan, 
1. v. d. Berg, 
1'. Schimmel, 
gegund. 

Dordrecht. 12 April: het houwen eener kerk 
op i|e bestaande fundeering. voor de vrije Evan
gelische gemeente, onder beheer van den bouw
kundige A. Schmidt; ingek. 9 hilj, als: 
A. v. d. Vlugt. to Dordrecht, ƒ6160 
J. F. II. v. d. Engh, n idem • 6740 
C. Bothof. , idem • 5690 
P. Kraaijeveld, » Sliedrecht, • 5(168 
J. J. Konimuns, * Dordrecht. a 5400 
A. den Boer, » Nieuwlekkerland,. 5382 
II. Degens, » Dordrecht, a 5378 
L. Kooiman. a idem i 6310 
Bar to en Alp-S, a idem a 5244 

Dordrecht, 12 April, voor rekening der ge

i l . .1- Wil. 
Kooiman, 

gund. 

idem 
idem 

2287 
2164 

Roermond , 13 April: het éénjarig onderhoud 
van de kazernegebouwen. enz., te Roci-iiinnd, 
onder het beheerder genie, te Nijmegen; ingek. 
3 bilj., als: 
J. Rouban, te Roermond, 
-I. v. d. Wijer, » idem 
Th. Hei-mens, a idem 

De minste inschr. is als aannemer 
voorgedragen. 
Raming ƒ 2050 

De l f t , 13 April, onder het heheer der genie, 
te 's-llage: lo. het éénjarig onderhond der 
kazernegebouwen enz., en der werken te Delft: 
ingek. 9 hilj., als: 

f 260(1 
a 2400 
» 2370 

W. Franke, 
W. F. C. Schaap. 
J. de Haas. 
W. N. v. Ipcnburg, 
II. II. Geers, 
D. Huurman, 
M. Houtman, 
D. J. Houtzager, 
J. F. Luxemburg. 
Raming 

f 9300 
.< 9250 
» 8999 
» 8969 
» 8900 
» 8848 
» 8745 
> 8739 

8383 
9200 

2o. eene verving van kazernegebouwen, enz., 
en-van werken te Delft; ingek. 8 bilj., als: 

ƒ 2710 J. II. Houtzager, 
F. A. Hansen Jr., 
A. M. Bieruiasz, 
W. de Vries. 
1'. Goudappel, 
B. M. Hoeks, 
J. (jnast. 
J. P. Klees, 
Raming 

2578 
> 2655 
> 2548 
i 2537 

2472 
234» 
2178 
2600 

D E O P M E R K E R . 

Het biljet van den minsten inschr. was van 
onwaarde. 

A m s t e r d a m . 13 April: het houwen van tien 
winkelhuizen met bovenwoningen aan de 
Hoedenmakersstraat, onder beheer van Jen archi
tect C. A. Bom bach Cz.; ingek. 28 bilj, als: 

/ '45.100 G. Wolzak 
G. Woud, 
H. C. Dorlas, 
C. F. Kraneveld, 
F. Rijken, 
J. Koster, 
II. Rietsijder, 
J. G. de Haart, 
W. Greeve, 
K. J. B. v. Iiainiiie. 
A. Aalders, 
A. Paans, 
1'. Groenhof en A. G. Haak, 
P. v. Buren, 
B. Cruiff, 
Peetere en Roelufsen, 
P. Kampman en Harderwijk, 
II. dc liaan, 
D. II. Zeevat, 
J. II. Hartgerink en W. Boom, 
W. II. Struis, 
D. Koekens. 
B. de Bruin, 
-I. -I. Visser, 
G. L. Brouwer, 
D. Hoogerbeets en P. Wit, 
.1. Huppé Hz., 
W. Hifker en N. Brugman, 

Nog niet gegund. 
Utrecht, 13 April, onder het beheer der genie, 

ildaar: het éénjarig onderhoud van de: 
lo. werken en kazernegebouwen, enz., te Utrecht 
u op de legerplaats5 bij Zeist; ingekomen 3 

hilj. als: 
II. Leemans, / 8500 
(i. Kuhiie. a 8365 
J. v. Straten, a 7235 
Raming a 8600 

2o. werken in de Nieuv.e Hollandsche water-
nie. van af de Klop tot en met Vreeswijk; 

ingek. 0 bilj., als: 

45.054 
45,000 

a 44.700 
ii 42,000 
II 41,414 
I 41,216 
a 40,600 
a 40,200 
a 39,990 
» 39.952 
» 38,600 
a 38,980 
a 38.932 
» 37,99» 
II 37,616 
a 36,523 
a 36,003 
a 35,000 
a 34,700 
a .34,200 
a 33.40(1 
a 38,200 
a 32,980 
» 30 60(1 
a 30,500 
a 2»,760 
a 26,580 

M. Lakerveld, 
E. Scheepbouwer, 
C. v. d. Berg, 
H. Leemans, 
J. Krachten, 
J. v. Straten, 
Raming 

f 10,210 
ƒ 10,195 
a 10,190 
a 10.150 
I 9,866 
a 8,895 

10,100 
3o. werken in de stelling Honswijk; ingek, 3 

hilj., als: 
0. v. d. Berg, / 2600 
A. L. de Kievit, a 20«0 
R. itarneveld, a 1980 
Raining • 2100 

4o. werken te Wijk-bij-Duurstede en van daar 
tot Odijk; ingek. 3 bilj!, als: 

C. Frooniioir, f 2167 
J. v. Wamel, 2133 
H. v. Oostrum, • 1984 
Raining • 2400 

'". eene verving van werken en gehouwen; 
ingek. 7 bilj., als: 

G Prins. ƒ 3438 
W. v. Willigenburg, » 3400 
J. Quast, a 8196 
M. II. Eijsvogel, » 3033 
Firma Kramer en Greep, a 2930 
.1. Meijei-s. a 2902 
L. C. de Leur, a 2877.35 
Raming a 3500 

W a g e n i n g e n , 13 April: het doen van eenige 
herstellingen en vernieuwingen aan het hotel 
aDe Wageningsche Berg"; minste inschrijvers 
waren voor: 
Schilderwerk, F. Pereboom. Wageningen, ƒ 248 
Timmer-en metselwerk, E. Burgers, idem » 155 
Loodgieterswerk, F. Barbier, idem a 124 

f feer t ru lden l ie rg , 13 April: het éénjarig 
onderhoud der werken en kazernegebouwen enz. 
te Geertruidenberg, onder het beheer der genie, 
te 's-Bosch; ingek. 2 bilj., als: 
W. Franssen, te Geertruidenberg, ƒ 3360 
M. Krols a idem » 3300 
Raming . 3850 

De minste inschr. is als aannemer 
voorgedragen. 

H o r r i r r r l i t , 13 April: het éénjarig onderhoud 
van de werken en geliouwen te Dordrecht, onder 
het beheer der genie, te Breda; ingekomen 6 
bilj., als: 
D. .1. Kwak, te Dordrecht, / 3880 
C. Bothof a idem • 3680 
C. A. Tenenti, a idem » 3600 
J. P. F. Krans. • idem » 359» 
J. v. d: Vlugt Jr.. » idem « 3535 
J. J. Kooijmans, a idem i 3487 

Bovendien was er 1 bilj. van onwaarde. 

woonhuis met remise en stal, voor Dr. J. Hagens; 
ingek. 8 bilj., als: 

f 10,967 
» 10,724 
a 10,580 
a 10,296 
a 9.999 
a 9.999 
a 9.550 
i 9.337 

Raming ƒ 3400 
N i j m e g e n , 14 April, onder het beheer der 

genie, aldaar: lo. het éénjarig onderhoud van 
de kazernegebouwen, enz.; ingek. 7 bilj., als: 

K. Verhuigh, /'6100 
A. Beuming, » 6075 
II. G. v. Hezewijk, a 6070 
A. W. Janssen, » 596» 
J. Buskens. a 5796 
J. Tennissen, a 5533 
II W. v. d. Waarden, » 5393 
gegund. 
Haming ƒ 6870 

2o. het éénjarig onderhoud van de werken; 
ingek. 6 bilj., als: 

A. Beuming, ƒ 1570 
K. Verhurgh, a 1S40 
G. Kuskens, a 1497 
J. Tennissen, a 1448 
H. G. v. Hezewijk, a 1400 
H. W. v. d. Waarden, a 1893 
gegund. 
Raming f 1600 

Leeuwarden, 14 April: het éénjarig onder
houd der kazernegebouwen, enz., aldaar, onder 
het beheer der genie, te Zwolle; ingekomen 8 
bilj., als: 
L. Knieptra, 
J. L A verman, 
C. F. Schwane 
D. Suwijn, 
W. Loot, 
H. Arends, 
J. W. Fransen 
J. Beekman, 
Raming 

N a a r d e n , 
genie, aldaar: 
kazernegebouwen, enz., te tsaarüen; ingenomen 
4 bilj.; minste inschr. was H. van Asperen, te 
Naarden, voor J 3100. Raming f 4530. 

2o. het éénjarig onderhoud der werken te 
Naarden; ingek. 4 bilj.; minste inschr. was l i . 
van Asperen, te Naarden, voor ƒ 8888. Raming 
f 6250. 

Winterswijk, 14 April: het bouwen van een 

Te Siepe, te Winterswijk, 
Konings, a idem 
Ter Haar, a idem 
Wolfs. a idem 
Lichtenberg, » idem 
Toebes, a idem 
Selliuk, a idem 
Nuijs. a idem 

D a e s b u r g , 14 April: bet éénjarig onderhoud 
van ile kazernegebouwen, de werken enz., te 
Doesburg, onder het heheer der genie, teZutfeii; 
ingek 1 bilj. van G. B. van Ree, te Doesburg, 
voor / 5995.' Raming ƒ 6010. 

Z l r r l k a e e , 14 April: het maken van eene 
nieuwe vaste brug over de oude haven, ter 
vervanging van de dubbele houten valbrug 
het Kraanplein, in 2 perceelen. 

Perc. 1. ingek. 4 bilj,, als: 
J. v. Dijke Hz, te Zieriksee, 
C. Bartels, a idem 
II. Besaans, i idem 
T. F. Wisse, » idem 
gegund. 
Raming 

Perc. 2. ingekomen 5 bilj.. als: 
Gebr. ('orpejan te Vlissingen, 
J. v. Dijke Hz., a Zieriksee, 
C. v. d. Berge. » idem 
Wed. A. Anker, a idem 
II. .1. Koevoets, a idem 
gegund. 
Raming 

's-llage, 14 April: de verbouwing van een 
perceel gelegen in de Boekhoi-ststraat 127u, onder 
beheer van den architect H. W. A. Croiset van 
Uchelen; ingek. 6 hilj., als: 
.1. H. V. Heuser, 
W. P. Teeuwisse, 
0. Kranenburg, 
A. v. Lith, 
P. v. Rossum, 
.1. L. Werdes Jr., 
gegund. 

s - l l age , 14 April: het maken van het noor
delijk gedeelte van de voorhaven van het kanaal, 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede, 
in het Open 1.1, bij de Stadsrietlanden te Am
sterdam; ingek. 4 hilj., als: 
('. HosAz., te' Dordrecht 
A. 0. Iluyskes, a Hedel, 
P. A. Bos, * Gorichem, 
A. Volker Lz., « Sliedrecht, 
Raming 

's-llage, 14 April: lo. het maken van eene 
douane-goederenloods met voorplein en een 
douane-park. benevens het leggen van sporen op 
het station Groningen; ingek. 17 bilj., als: 
J. de Vries, Groningen, 
L. Kalis Kz-, Sliedrecht 
L. de Rooy, Tilburg, 
J, v. Veen'. Workuiu. 

te 's-Hage, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

te Leeuwarden, / 4M9 
» idem i 42.il) 

idem » 4245 
» idem > 4222 
» idem o 4088 
l idem » ,W) 
l idem » 3974 
* idem » 3S42 

n 4550 
April, onder het beheer der 

het eenjarig onderhoud der 

bij 

ƒ 723 
. 560 
.1 641 
a 507 

1 075 

ƒ 886 
» 732 
» «75 
I, 659 
» 517 

ƒ 883 

ƒ 5596 
o 5490 
» 5410 
a 5375 
a 5344 
» 4973 

ƒ 076.000 
» 618,000 
» 587,000 
a 518,000 
a 649,350 

f 26.300 
'» 26.000 
• 25.100 
» 24.600 
. 24.500 
» 24.377 
. 23.500 
a 111,850 
» 18.99» 
» 18,489 

18.398 
17.994 
18,700 

ƒ 54 035 
» 49.800 
1 49.300 
a 48.200 
a 47.888 
a 47.600 
» 46.U60 
II 46.840 
a 46,435 
a 46,500 

J. Werkman en J. Haupt. Groningen, 
B. II. Harkema Wz., idem 
A. II. Teninga. Gi-ootegast, 
E. Merken bosch. Groningen, 
F. Aberson, Steenwijk, 
H. G. Janssen, Groningen, 
T. G. Bekhuis en I). Damstra, 

Leeuwarden, 
T. Iloonstra, Assen. 
R. Iliinse Jr, en M. J. de Hie. Assen, 
J. N. Kruiziuga, Groningen, 
A. de Vries, idem 
K. Bleeker, Zutfen, 
T. Hilaritis, Leeuwarden, 
Raming 

2o. het maken van de aardebaan, . 
werken, den bovenbouw, de werken tot ovt 
gang, bewaking, afdeeling enz., en eenige vei 
dore werken voor het gedeelte Drunen—Vlij 
men van den spoorweg Zwaluwe—'s-Bosch 
ingekomen 12 hilj., als: 
J. Hilled, Grave, 
L. Kalis Kz., Sliedrecht, 

| j , M. Grnyters, 's-Bosch, 

» 45.447 
» 45,368 
a 44.760 
a 44750 
ii 44,361' 
a 43.300 
a 39.200 
» 50 900 

de kunst-

K. Hasjiers, Rotterdam, 
J. Cleton. idem 
J. .1. v. Willigenbiirg, Maarsen, 
W. v. Wiiligenhiirg. Utrecht, 
Jansen en Van Dieren. Amsterdam 
Tj. Reyenga en C. Smith, idem 
A. H. Trautwi-iii, idem 
G. J. de Haas & Zn.. idem 
II. Kikke Jz.. idem 
J. C. Cramer, Haarlem, 
J. v. d. Hoeven, Amsterdam. 
G. II. Heksen, idem 
Raming 

4o. het maken van opritten met 'grondmuren 
naar de perrons tusschen het hoofdgebouw en 
de heide doorgangen op liet centraal personen 
station te Amsterdam; ingek. 28 bilj " 
A. II. Grijpink, Amsterdam. 
A. Helsen. idem 
L. Kalis Kz.. Sliedrecht, 
L. Kok, l.linuiden, 
S. v. Soest. Mijdrecht. 
J. v. Veen, Work om, 
C. v. Boven, Amsterdam. 
W. Wiisterhof Weesp, 
K. Hollander, Gouda, 
B. A. Wiegerink. Groenloo. en F. E. 

Terwindt. Pannerden, 
L. de Rooy. Tilburg. 
II. Hendri'x, Amsterdam, 
C. J. Maks Jz. en J. J. Boekholts. 

Amsterdam. 
J. Schoenmeijer en A. Kos Koolhaaldei 

Rotterdam, 
II. v. Rhijn, Naarden, 
K. J. B. V. Damme, Amsterdam, 
D. J. Ulenherg, Rotterdam. 
J. v. d. Berg, Amersfoort, 
G. D. v. Doorn. Amsterdam, 
Ph. Verbruggen, Waddinksveen, 
J. Kooy, Amsterdam, 
P. Vlasman. Utrecht, 
J. Koster. Amsterdam, 
F. II. Joseph, Hilvereum, 
W. Goedkoop Dz... Amsterdam. 
J. Smit VII. Slikkerveer. 
II. .1. Meckel's, Amsterdam. 
P. Duinkor, Amsterdam, 
Raming 

T i e l . 14 April: het verhoogen ... 
van een perceel dijk onder Kesteren en het ge
deeltelijk dichten van een kolk aldaar, voor 
rekening van het polderdistrict Nederbetnwe; 
ingek. 11 hilj., als: 
G. Lemmers. Leeuwen, 
D. A. v. d. Kaaij. Rossum. 
J. .1. de Koek en Joh. v. Hattein, 

Ucndan, 
Th. v. il. Boogaard. Leeuwen, en 

A. de Vree. Maurik, 
F. v. Ham. Lienden, 
D. .lager. C. A. v. Doorn en J. v. 

Gijtenheek, Kesteren. 
A. de Weijert. Ochten, 
P, v. Zaneii Hz.. Ainineretol, 
P. W. v. Ilattum, Tuil, 
.1. Quint Ochten. 
G. Spiering Cz.. Gameren, 

•guild. 
Oin le r i l e i id i .n l 14 April: lo het uitbaggeren 

van het kanaal Mensingeweer—Den Hoorn— 
" bilj.,als: 

/ 45.150 
'» 44,650 
II 37.920 
» 37,437 
a 29.620 
• 28,900 
» 25.600 

, als: 
ƒ 49.400 
II 46,850 
a 46,800 
a 46.400 
II 45,397 
. 44.950 
a 44 540 
II 43,800 
. 43,623 

» 43,200 
a 43,000 
I 42,990 

42.980 

I 42.933 
» 42.539 
ii 42.444 
a 42,400 
,i 41.900 
» 41.900 
II 41.647 
a 40,950 
a 40,867 
a 40.025 
a 39.980 
a 39.900 
• 39.760 
ii 39,453 
a 38.637 
» 49 500 

en verzwaren 

ƒ 16.300 
> 13.850 

» 13.000 

a 12.900 
» 12,600 

» 11.825 
a 11.780 
a 11,342 
a 11,212 
a 10,861.26 
» 101U8 

Douwen, lang 8260 M.; ingekomen 
W. Bos 
.1. Veldkamp. 
J. N. Kruiziuga. 
A. Pastoor, 
II. v. Dijk, 
C. de Ruiter, 
H. H. Smit, 
gegund. 
Raming 

te (ironingen. 
>i Bedum, 
,i Groningen, 
a Stedum, 
a Delfzijl. 
» Hardinksveid, 
» almenum, 

f 36.300 

D. Volker, Dordrecht, 
.1. J. Better, Lent, 
W. F. Weiicrs, Tilburg, 
A . Terwindt, West-Pannerden, 
B. A. Wiegerink, Groenloo, en F. E 

Terwindt. Pannerden, 
J. Koo,. Amsterdam. 
C. D. Kleyn, Raamsdonk, 
Raming 

3o. net verrichten van schilderwerk aan het 
hooldgebouw op het centraal personenstation te 
Amsterdam: ingek. 12 bilj., als: 

ƒ 329,000 
II 327,400 
a 317.843 
a 316.780 
» 313.000 
a 306.000 
» 298.700 
a 297.000 
a 294.440 

a 289,900 
II 279.445 
> 264.000 
a 335,000 

het opsehoonen van het afwateringskanaal 
oni Obergiiin. lang 1248 M.: ingek. 6 bilj., als: 
.1. W. de Vries. te Smilde. J 6280 
.1. N. Kruiziuga. a Groningen, » "i654 
.1. Pott. » Steiluin. » 6475 
0. de Ruiter. a Hanlinksreld, i 5160 
W. de Vries. » Garnwerd. » 5037 
J. Timmer, a Obergum, a 4S15 
gegund. 
Raming ƒ 5800 

Assen . 14 April: het doen van eenige her
stellingen aan de boerderij van P. Hiddiiigh. te 
Kloosterveen. onder beheer van den architect 
G. Stel; ingekomen 6 bilj., als: 
D. B. Wiering, te Assen, / 1100 
G. Winters. , idem > 1085 
II. de Vries, » idem a »77 
R. Hunse, » idem » 968 
Jalviug eu Smallenbroek, a idem I 900 
gegund. 

sier i i . 14 April: voor rekening der gemeente: 
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lo. hot houwen van eene school on onderwijzers- ! C. Kroon, Wieringen 
woning te Steen; ingek. 0 bilj., als: 

te Lippenhuizen, 
l ulein 
i) Koevorden, 
'i Lippenhuizen. 

Steenwijk, 

T. T. v. Evk 
J. L. Eppenga. 
A. .1. Woltersom, 
S. W de Boer, 
F. Aberson, 
J. G. Hofman, 
J. II. Poutsina, 
Ci. J. Ernst. 
J. en A. Pranger, 
gegund. 
Raming 

• filesse, 
o Terwispol, 
» Zwolle, 
o Stailskanaa 

2o. het Douwen van eene school en ouderwijzer: 
woning te Erin; ingek. 7 bilj.. als: 

te Koevorden, 
•• Lippenhuizen, 
• idem 
» Terwispol, 
i) Lippenhuizen; 
l Zwolle, 
» Stadskanaal. 

» 12.398 i C. Meijors. 
G. d. Hoog Wzn 

ƒ 15.281.82 J. I». Boot, 
W. Boot, 
F. W. v. Vloten. 

ƒ 11,200 | G . Snel. 
» 11.170 K. Hollander, 
i 10,880 W. Bokhoven. 
» 10.217 I J. Hosselingen, 
» 10,200! W. van Ingen, 
i 9K8fi V. Ph. Braun, 
i 9186].!. Spruit en A. i 

I Staveren Jr., 
ƒ ll.n77.195 L. J. Metz, 

8o. het houwen van een school cn onderwijzers- A. Kotoros, 
woning te Schoonoord: ingek. 9 bilj., als: [ J. W. Blok 
F. Aberson, te Steenwijk. 
J. G. Hofman, n Blesse. 
A. J. Woltorsoni, >> Koevorden, 
S. W. de Boer, • Lippenhuizen, 

o idem 
• Zwolle, 
» Terwispel. 
. Lip| enhuizen, 
» Stadskanaal, 

ƒ 4120 
G. Beenhakker, Sliedrecht, • 4040 

ƒ 15,4(Ï0 I). de Jong, Edam, • 3918 
• 15,2*0 B. Boom, Staveren. » 3859 
» 14,800 P. Bakker, idem » 384fi 
» 14.0*0 W o e r d e n . 15 April: het houwen van een 
» 14,530 ; schoolgebouw en aanhooren op een terrein der 
» J4.n'9 ! voormaligen Grooten Binnen wal, voor rekeningder 
» 14.200 . gemeente; ingek. 16 bilj., als: 

18,964 | X d. Jong Wzn., te Gouda, 

A. J. Woltersom. 
S. W. dc Boer, 
T. T. v. Eyk, 
J. H. Poutsina, 
J. L. Eppenga, 
G. J. Ernst, 
J. en A. Pranger, 
gegund. 
Raming 

s-Hage, 
l Driebrugge, 
» Waa i-der, 
» Woudbi-ugge, 
» Tt recht, 
i Woerden, 
» Gouda, 
» idem 
» Meppel. 
» Bodegraven, 
<t Beverwijk, 

n Kralingen, 
ft Zalt-Hounncl. 
i Woerden, 
» idem 

f 27,909 
. 25,444 
» 24,750 
• 24.740 
» 24.734 
i 24,071 
» 24,000 
» 24.:ino 
i. 24,290 
» 24,200 
» 23.999 
» 23,000 

» 23.594 
» 23.547 
» 21,070 
» 21,020 

» 12.048 
» 12.019 

12,41 

.1. I.. Eppenga, 
l i . .1. Ernst, 
J. II. I'. 
T. ï . v. Evk, 
J. en A. Pranger, 
gegund. 
Raming 

4o. het verhouwen van de school të Yeenoord 
ingek, 8 bilj.. ais: 
J. I.. Lppenga. 
S. W. de Boer, 
J. II. Poutsma, 
T. T. v. Evek, 
A. J. Woltersom, 
.1. Oldenkamp, 
G. J. Ernst, 
A. de Kie, 
gegund. 
Ruining 

Massa pere, 
1'. Ahel 

ƒ 14.250 gegund. 
» 18,763 l ; i u ii in ge i i . 15 April: het éénjarig onderhoud 
ft 13.700 van de kazerne- en andere gehouwen en werken 
» 12.7J10 te Groningen, onder het beheer der genie, te 
" Zwolle; ingek a bilj., als: 

I. Toestaan, 

te Lippenhui/en, f 50(10 
» idem » 5100 
.) Terwispel, • 4984 
• Lippenhuizen. ~ 4880 
n Koevorden, » 4200 
» N.-Amsterdam. • 4193 
» Zwolle, o 4180 
» N'.-Amsterdam, » 4163 

.1. Ih'lings. 
H. .1. L. Walker, 

11,210 [G. P. v. Erp, 
J. II. Muller. 

ƒ 13.8S0.12 T. Holthuis Sr.. 
I. Haupt, 
II. Kiel. 

te Groningen, /• .1008 
» idem '» 3549 
o idem » 3.197 
» idem » 338(1 
» idem . 3342 
»< idem » 3285 
ii idem » 3236 
n idem » 3209 
» idem » 31S4 

.. 321)0 

f 4591.20 
1. 2 en 8; ingek. 2 bilj., als: 

te Steenwijk. 
J. en A. Pranger, u Stadskanaal, 

Massa perc. 1—4; ingek. 4 bilj., als 
A. N'ii'hius, te Hoogeveeii, 
,1. G. Hofman, » lilesse, 
F. Aberson, » Steenwijk, 
G. J. Ernst, » Zwolle, 

llHnrlem. 15 April: bet leggen van een trot
toir, bestrating enz. in het Florapark; ingek. 0 
bilj., als: 
J. li. l.asschuit, te Haarlem, ƒ 1190 
('. Romein, i idem u 1175 
H. London, » idem » 1147 
C. Hos, ft Haarlemmermeer,» 1077 
T. J. Vorzijlbergh. ft Haarlem, » 987 
Wed. A. Itcijnders Jz., » idem » 983 
gegund. 

l . ron ingen , 15 April: de levering van 100,000 
Groninger haksteenklinkers le soort, voor de 
gemeente; ingek. 2 bilj.; minste inschr. was N. 
Doornbos, te Krewerd, voor ƒ 1490. 

T w e l l o o . 15 April; de levering van 1550 stère G. Itiok, 
grint voor de gemeente Voorst; minste inschr. C. Fluijt, 
was H. van den Uout, te Nijmegen, voor /' 1.33 : A. C. l'testebroei 
per H*. 

H r e d a . 15 April, onder het beheer der genie, 
aldaar: lo. het éénjarig onderhoud van de 
kaïernegebouwen enz., te Hreda; ingekomen 5 
hilj., al: 

Venloo . 10 April: lo. bet éénjarig onderbond van 
do kazernegebouwen, enz., tc Venloo; ingek. 4 
bilj., als: 
L. Laudy, te Venloo, f 6714 
.1. Bosman, i idem » 0250 
J. M. v. Gasselt, » idem « 5U3U 
II. v. Gasselt, n idem » 5056 

Het laatste biljet foutief. No. Salsaanni 
voorgedragen. 

/' 39.270 j Raming f 7300 
» 32.044 So. eene verving van kazernegebouwen, enz., te 

\ Venloo; ingekomen 3 hilj., als: 
/' 44.2(10 I II, Poulussen, te Venloo. ƒ 1080 
» 44.100 C. Bloemen, » idem a 1022 
» 43,400 j K. Charles, 1 idem » «72 

40,6(10 Laatstgenoemde als aannemer voorgedragen. 
Haining j 1300 

K a a r d e n , 16 April, onder het bel • der 
genie, aldaar: lo. het éénjarig onderhoud van 
de werken langs de Vecht van Muiden tot Hin
derdam; ingek. 3 hilj.; minste inschr. was N 
Miihl, te Muiden, voor ƒ 3:103. Haming / 4000. 

2o. het éénjarig onderhoud van de werken 
langs de Vecht, van Kijkuit tot Maarseveen; 
ingek. 3 hilj ; minste inschr. was .1. Meijers. tc 
Vreeland, voor ƒ 3290. Raming J 3700. 

M o e i d e n 10 April: het éénjarig onderhoud 
der werken en kazernegebouwen, enz., te Woor
den cn te Wierickerschans, onder het boboer 
der genie, te Utrecht; ingekomen 4 bilj., als: 

1 : 1 te Woerden, ' /' 3550 
• idem „ ;|4C,(| 
» idem ,, 3384 

A. Koteres, » idem ,, 3348 
K r o n i n g e n 16 April: het verbeteren van de 

toeritten tot de veerpont hij de Koodebaan 

ƒ 11,049 0. •'. Miiiïjnen, te Hreda, 
Tb. Kessi'ls, n idem 
.!. Mot, » idem 
A. v. d. Heide, 1 idem 
J. A. Mol, » idem 
Haming 

2o. bot éénjarig onderhoud van de Koninklijke 
Militaire Academie te Ilreda; ingekomen 4 

wederzijds het Reitdiep, voor rekening der pro
vincie; ingekomen 10 bilj., als: 

bilj..; als: 
J. Mol, 
Th. Kessels. 
J'. .1. v. (dabbeek, 
J. A, Mol, 
Haming 

te Hreda, 
f idem 
» idem 
1 idem 

H de Wind. 
11.57(1 i .1. Timmer, 
11,492[M. Boersema, 

J. Pott, 
W. de Vries. 
R. Zeell', 
.1. Zeldenrust, 
11. Woldringh, 
II. Formsma. 
J. v. d. Berg, 
Raming 

» 11.473 
ft 11.443 
» 11,500 

/ 5669 
» 6645 
1 5609 
» 5589 
. 5700 

Haarlem. 15 April: het voortzetten van de 
verbetering van den omritigdijk op het eiland 
Marken, behoorende tot de zeewering in Noord-
Holland; ingek. 10 bilj., als: 
C'. Blankevoort, .Monnikendam, ƒ 4400 
Gebr. Janzen, Nieuwediep, ƒ 4389 
R. Schreiidcrs, Kolhorii, » 4350 
11. J. Huis, Urk, » 4248 
G Hoen, Xieuwendam, 

II Dill., 
tc Zoutkamp, 
» Obergum, 
ft Wart'huizen, 
» Stedum, 
» Garnwerd, 
» Fouruin, 
» Warfum, 
» Zoutkamp, 
11 Grijpskerk. 
» L'lriun, 

/' 1700 
I 1669 
ft 1660 
ft 1649 
ft 1640 
ft 1610 
» 1566 
ft 1498 
» 1487 
» 1474 

1430 
'a-Hoge, 10 April: lo. het onderhoud en her

stel van het post-en-telegraaf kantoor te Zieriksee, 
van den dag der kennisgeving van de goedkeu
ring tot 31 Dec. '88; ingek. 5 bilj., als: 
J. v. d. Linden, te Zieriksee, / 1164 
J. v. Dijke, » idem «1110 
H. C. v. d. Ende, » idem > 1097 
M. Pasclie, » idem » 1077.93 
N. Timmerman, » idem » 1066 

2o. het onderhouden en herstellen van dego-
bouwen, behoorende tot de heisitellingswerkplaats 

» 41|0| van de Rijkstelegraaf te 's-Hage, van den dag 

der kennisgeving van de goedkeuring tot 31 Dcc. 
'88; ingekomen 5 hilj., als: 
N. en .1. A. Houtman, te 's-Hage, /' 1840 
I. de Haas. » idem » 1837 
L. .1. L. Sehoonenberg, . idem » 1825 
A. R. Rutgers, , idem » 1776 
H. v. Bergen Henegouwen, • idem . 1775 
Raming » 1847 

Amsterdam. 16 April: a. het maken van een 
winkelhuis met kantoorlokalen enz. op een ter
rein aan den hoek van den Dam en Nieuwen-
dijk te Amsterdam; b. het houwen van kantoren 
met goedi'renbergplaats enz., voor de algemeene 
expi'ditieondernemiiig. Van Gend & Loos, lirma 
II. Colignnn ft Co., benevens woning voor den 
directeur en twee vrije bovenhuizen op een ter
rein aan den Dam eu de Valkensteeg te Am
sterdam, onder beheer van den architect VV. 
Langhout Gz.; ingek. 22 bilj.; minste inschr. 
waren W. P. Voornam en D. W. Venemans 
voor perceel a. voor /' 45,440 

» » //. » » 39,337 
• beide perceelen te zamen voor » 84,430 
«lavenlaae, 16 April: het verdedigen van 

den onderzeesclien oever door zinkwerk en 
stcenbestorting, het maken van een strandboofd 
en het verlagen van een gedeelte van een oud 
zinkstok, voor den polder Oud-Keinponshol'stede; 
ingek. 11 bilj., als: 
.1. de Rijke Jz., Sirjansland, /' 13.900 
A. Prins Tz.. Sliedrecht, 0 13,843 
G. holier, Scberpenisse. » 13,737 
W. Itingelberg, Duiveudijke, » 13,500 
A. v. Popering, Bruinisse, » 13,487 
.1. de Jonge, Biezelinge, » 13.430 
C'. I). Holier. Scberpenisse, 13,387 
P. Moerland, Staventsse, . 13,180 
C. Moerland. Siiit-Almalaiid. » 12,999 
H. den Ezter v. d. Brink, Krabhendijke,» 12.830 
.1. Tollenaar, Neuzen, a 12.800 
Hauling » 13,980 

B u r g , 10 April: het herstel, de vernieuwing 
eu liet onderhoud tot 30 April 1887 van aarde-, 
kram-, rijs-en steenglooiingswerken aan de water
koeling van den Culauiitciizi'ii Burg- en West-
landpoldfi'; ingek. 9 bilj., als: 
M. v. d. Linden, Zierikzee, ƒ 7897 
II. ('. v. d. Fnde. idem » 7832 
i \ Vink, Noordgouwe, ,> 7770 
W. Iliiigi'lberg, Duiveudijke, » 7715 
P. d. Vries. Haamstede, » 7700 
K. Zomer, Burg. . 7644 
l i . d. Exter v. d. Brink, Krabbendijko. » 7440 
II. I. Komrijn. Burg, „ 74;);) 
('. Ilolier Cz., Bruinisse. ., 7387 

Buren . 16 April: bet vernieuwen van de brug 
over de Korni', aldaar; ingek. 9 bilj., als: 
II. v. Manieren. Asch. / 3320 
J. v. Harpen. Wijk-bij-Duurstede, 0 3288 
II. Laojjer, Herwynen, » 3090 
L. Muller. Heiisicliein, » 2960 
A. v, Alphcn en X. Valstar, Tiel. • 2937 
Gebr. Riielofsen, Opeinen, » 2888 
Koenen. Tiel, . 2,90 
A. v. Wamel. Wijkbij-Duurstede, > 2744 
A. Gennissen, Tiel, o 2730 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E E 
van Z A T E R D A G 24 A P R I L 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d » * , * • A p r i l . 

Carredl jk , (Fr.), door den architect A. Kooistra: het vertimmeren van 
een woonhuis, aldaar. 

D i n s d a g , 1} A p r i l . 
A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het uitvoeren van baggerwerken tot het diephouden van de 

dokken, buitenhavens en het IJ, ged. '86; 
2o. het leveren van 6 tweepersoons en één zespeiwions geslagen-ijzeren 

urinoirs met toebehoomi, benevens 10 geguten-ijzeren urinoirs, model 
Sterkman. 

Inl. op het raadhuis, kamer 106, tusschen 10 en 12 uren. 
u l l a g e , te 12 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur van den 

H. Josef, in het hotel Housen: het bouwen eener kerk met toren, pastorie, 
achtergebouw enz. Inl. bij den architect ¥.. .1. Margiy, te Rotterdam. 
Aanw. gehouden. 

N l e u w e M a (Gr.), te 3 uren, door het bestuur van het waterschap 
Oldambt, ten huize van den kastelein G. A. Kuiper: het maken van eene 
hulpbrug over het Zijldiep, bij de draaibrug 't Waar, en het herstellen 
van de draaibrug. Aanw. te 9 uren. 

A pe ldonrn , 's avonds 8 uren. door J. Grutterink, in het hotel Van der 
Burg: het bouwen van eene kleine villa op Maria's lust. Aanw. gehouden. 

B r e d a , 'savonds 8 uren, door den architect J. Ooines. in het koffie
huis van A. H. Fisscher: het verbouwen van een woonhuis aan de 
Ginnekenstraat. Aanw. gehouden. 

W e e n . d a g , 18 a p r i l . 
Aniers roor t . te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, aldaar, in de sociëteit Concordia: liet bouwen van eene overdekte 
rijbaan en van eene smederij met beslagloods, te Amersfoort. Bilj. 
inzenden 27 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 39,700. 

's-Hage te 11 uren, door het ministerie van waterstaat, enz.: het 
uitvoeren van herstellingen en vernieuwingen aan dc Rijksrivierwerken 
in de Noord, de Oude-Maas, het Mallegat. de Dordsche Kil en het Spui, 
behoorende tot de werken der Dordsche waterwegen, met bet onderhoud 
dier werken van 1 Juli '86—30 Juni '87. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-llage, en bij den ingenieur De Bruijn en den opzichter 
De kiewit, te Dordrecht. Aanw. gehóuden. Raming ƒ 26,000. 

' s -Hage , te II uren. door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van eenige werken tot normaliseering van de rivier de Waal 
onder Gent en Ubbergen, provincie Gelderland, tusschen de kilometer
raaien 14 en 18. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te's-Hage, 
en den ingenieur Stieneker, te Nijmegen. Aanw. gehouden. Raming 
f 111,900. 

' s -Hage , te 11 men, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van baggerwerk op het benedendeel der Nieuwe-Merwede, ge
deeltelijk door middel van Rijks-stoombaggervaartuigen, met de bediening 
en het onderhoud dier vaartuigen tot en met 1 Mant '87. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Dc Bruijn en den 
opzichter Borren, beiden te Dordrecht. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 189,000. 

' s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van elf kribbe», het verlengen van een bestaande krib en het 
maken van glooiingen van 4 op 1 aan vier bestaande kribben, tot ver
betering van de rivier den Gelderschen IJsel beneden Olst, tusschen de 
kilometerraaien 79 en 81. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, 
te 's-Hage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 18,700. 

'a- l lage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van graaf- eu baggerwerk en den aanleg van eenige oever-
werken op het bovendeel der Nieuwe Merwede, tusschen de kilometer
raaien 105 en 108, onder de gemeente Werkendam. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te s-Hage, den ingenieur De Bruijn, te 
Dordrecht en den opzichter Baümer, te Werkendam. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 41.800. 

' s -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
verrichten van baggerwerk tot verbetering van het vaarwater tusschen 
de beide leidammen in het Zwolsche Diep en daarbuiten in zee, in de 
provincie Ovcrijsel. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-Hage, 
en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Raming / 0.67 per M*. 

Meuwhoop iZ.-ll.), te 11 uren, door dijkgraaf eu heemraden van den 
[wider Nieuwkoop, in het logement van T. Heeman: het éénjarig onder
houd van- en de vereischt wordende reparation, vernieuwingen cn 
leverantiën aan de wind- en stoommolens, bruggen, dammen, beschoeiin
gen, hekken, duikers, stortebedden, de sluis met sluiswachterswoning te 
Kattenbrug en verdere getimmerten des polders, van af den dag der 
goedkeuring tot uit April '87, in 5 perceelen. Inl. by den inspecteur des 
polders M. Quartel, aldaar. 

scherpeiil.se, te 11 uren, door het bestuur der waterkeering van 
het valamiteiise waterschap Scherpenissc, ten huize van C. Elenoaas: 
bet herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '87 van de 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan bovengenoemde water
keering. Aanw. gehouden. 

l l e l l evoe t . l u lH , te ll1;» uren, door de directie der marine: het 
vernieuwen, in- en uithangen van een stel vloeddouren voor de Zeedok-
sluis aldaar, het herstellen der stelling op den berm nabij het droog
dok voor het opleggen der deuren, het vernieuwen van een bovenregel 
aan een der ebdeuren. Inl. bij den hoofdingenieur der marine, te 
Hellevoetsluis. Aanw. gehouden. 

' s -Hage, te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een toegangsweg met afrasteringen en overwegafsluitingen 
op het station Geldermalsen. Inl. hij den eerstaanwezend-ingenieur der 
Staatsspoorwegen, te Arnhem, en den sectieingenieur, te Amersfoort, 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 7250. 

' s -Hage , te 12 uren, door het ministerie van watei-st. enz.: het 
maken van bijgebouwen op het station Kesteren. Inl. bij den eerst
aanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Arnhem, en den sectie
ingenieur, te Amersfoort. Aanw. gehouden. Raming f 26,100. 

K o a e n d a a l (N.-llr.), te 12 uren, door het heemraadschapsbestutir van 
de Mark en Dintel, ten huize van A. J. Ituysen, in het hotel de Zwaan: 

lo. het uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen aan de aarde
en rijswerken en de sluizen, de hei-stellingen en vernieuwingen aan de 
kunstwerken op en langs het jaagpad, het onderhoud dier werken van 
1 Mei '86 tot uit. April '87, met bijlevering van alle materialen en de 
levering van 200 last stort- en reilen basalt j 

2o. de baggerwerken in de rivier, in 3 perceelen en in massa, ter 
gezamenlijke hoeveelheid van ongeveer 9670 M 3 ; 

3o. het schoonmaken der rivier in 3 perceelen en in massa. 
Inl. bij den waterbouwkundige F. A. l i . van der Vaart, te Oud-Gastel. 

Aanw. g.bouden. 
T e . a e l , te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een nieuwe 

en hel veranderen van de bestaande school te Burg, opTessel. Aanw. 
gehouden. 

/ i i i i l l i i i r n , te 12 uien, door burg en weth.: het maken van riolen 
en zinkputten, het heileggen en gedeeltelijk vernieuwen van bestrating 
en goten. Inl. bij den architect M. Viets. Aanw. 28 April, tc 9 uren. 

l i o r d r r e h l , te 3 uren. door kerkvoogden der Nederl. Herv. gemeente: 
het vernieuwen der gedeeltelijke bekapping van de verschillende kapellen 
der Gitiote Kerk, gelegen aan de zijde der Pottenkade, met de daarbij 
veit'isclite lood- en leidckkerciwerkeii. 

W e L u m . tc 5 uren, door de commissie van beheer van den kunst
weg van liet Blokhuis naar lieerde, bij G. J. de Winter: de levering 
van 310 stóre zeer grove berg- of riviergrint en 25 stère keien, van aan 
den kant gemeten niet grover dan 21/, cM. 

A p e l d o o r n , te 7 uren, in liet hotel Van der Burg: het verbouwen 
van een woonhuis aan het Nieuwe Marktplein, voor J. Vloei. Aanw. 
gehouden. 

A n i . t e r d a n t , 's avonds 8 uren, door R. R. de Bruijn, Achterburgwal 
40. bij II. A. Pas, Prins-Hendrikkade no. 6: het bouwen van drie huizen 
inet bovenwoningen, hoek Da-Costa- en Kinkenstraiu. 

( • r a n i n g r n . 'savonds 8',, uren: het uitvoeren van eenige timmer-, 
verf- en stukadoorwerken aan en in de geliouwen van de vereeniging 
de Harmonie, tc Groningen. Inl. bij den oouwkundige M. Raammaker. 
Aanw. gehouden. 

I l o n d e r d a g , 2 » A p r i l . 
Z e i t e n , te 10 uren, door den directeur van het gymasium: het 

bouwen van een dubbel heeivnhuis en eene kostschool (herbesteding). 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het leveren van brik- en stortsteen 
en voor het bestorten der Heldersche zeewering, behoorende tot de 
Rijks-zeewerken in de provincie Nooiit-Holland, in twee perceelen. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur, te Alkmaar. 
Aanw. gehouden. Raming perc. 1 ƒ 1266, perc. 2 ƒ 10,735. 

H a a r l e m , te 11 uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de voorziening der hoorden van het 
Noordhollandsch kanaal, in 3 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, en den ingenieur welcker, te Alkmaar Aanw. gehouden. 
Raming: perc. 1 ƒ 8000, perc. 2 / 13,000, f 13,700. 

V i a n e n , te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van de Vijf-
heerenlanden, iu het hotel de Itoos: 

lo. het onderhoud tot 1 Mei '87 van het Dijkhuis, te Ameide, de 
magazijnen, peilhokken, dijkTnuren enz. en van de Hoogstraat en Hof
muur te Leerdam, in 2 perceelen; 

2o. het vierkanten van een gedeelte Lekdijk onder Leksmond en 
Vianen, lang 1900 M., in 1 perceel; 

3o. het maken van eene kade en muurwerken op den Noorder-
Lingedijk, onder Oosterwijk en Kediohem, lang ongeveer 3600 M., in 3 
perceelen; 

4o. het bouwen van een dijkmagazijn te Leerdam; 
6o. het leveren en lossen van 300 scheepston schrotbazalt aan de 

Schaardijken langs de Lek en Linge, bij inschrijving in een perceel; 
6o. het leveren en vervoeren met verspreiden van ongeveer 1200 kub. 

SI. grint langs de Lek en Noorder-Lingcdijken, in 14 perceelen; 
7o. het opschoppen en tonrond houden van den vloer van den Zuider-

Lekdijk en Noorder-Lingedijk, in 2 perceelen, ged. I jaar. 
Inl. bij den dijksopzichter Swets, te Leksmond. Aanw. gehouden. 
Mandel (Fr.), te 11 uren, door het dijksbestuur van het waterschap 

de Zeven-Grietenijen-en-Stad-Sloten, aan de Tacozyl: het maken van 
paalwerken en kistvullingen, het versterken met beton, de vernieuwing 
van stekken, verfwerk in 2 perceelen, het uitbaggeren van 2 perceelen 
dijksvaart, do herstelling aan watermolens, de bevloering bij 6 ijzeren 
stekken, het uitvoeren van kleine aardewerken, benevens de levering 
van stroo en rijshout. 

T w e l l o o , te 11 uren. door burg. en weth. van Voorst: het herstellen 
van zandwegen onder Voorst, Wilp, Twelloo, Terwolde en Nijbroek. 

H a a r l e m , tc 11 uren, door het nrov. best.: het onderhoud van den 
zeedijk tusschen Naarden en Muiuerberg, van de strandpalen te Mui-
derberg en den zeedijk beoosten Naarden, van 1 Mei '86—1 Mei '87. 

L e n t (Geld.), te 2 uren, door H. Gerritsen, in het koffiehuis van A. 
Arends: het bouwen van eene geheel nieuwe boerenwoning met achter
huis, te Oosterhout. Aanw. 27 April, te 9 uren. 
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D K 0I> M Ki; K E Ft. 

lit. li.-i houwen van eene schonl enonderwijzei 
woning !<• Sleen; ingek. 9 bilj., als: 
T. T. v. Evk, te Lippenhuizen, 
.1. I. Eppenga, idem 
A. .1. Woltei-som, 
S. W de liner. 
F. Aberson, 
J. ti. Holman, 
.1. II. poiiNuia, 
G. .!. Ernst, 
J. en \. Prangei 
gegund. 
Raming ƒ 15,281.82 

2o. het bouwen van eene school ennmlerwijzers-
woning te Erin; ingek. 7 bilj., als: 
A. I. Woltersom, te Koevorden, 

i Lippenhuizen, 
i) idem 
• Terwispel, 
• Lippenhuizen; 
i Zwolle, 
• Stadskanaal. 

Koevorden, 
Lippenhuizen, 
Steen wijk, 
I J l— ' 
Terwispel. 
Zwolle, 
Stadskanaal. 

l; W 
ï . T. v. i:vk. 
.1. II. Poutsmi 

G. .1. Ernst, 
J. en A. I'rau 
gegund. 
Raming 

3o. hi'I bouwen van een . . 
woning lo Solioonoonl; ingek. !l bilj 

ƒ 15,460 
• 15.2HD 
» 14.8110 
• 14,680 
. 14,530 
» 14,468 
» 14 200 
• 18,064 
i 12.398 

f 11,200 
» 11,170 
» 10,320 
» 10.217 
» 10.200 
» 0886 
» 9186 

ƒ 4120 [ 
. 1040 

('. Kroon, Wieringen, 
(I. II ibakkor. Sliedrecht. 
II. de Jong. Edam, » 3918 
It. Hoorn, Stavoren. » 3859 
I'. Ilakkei. idem » 3846 

Woerden . 15 April: liet bouwen van een 
schoolgebouw en aanhooion op een terrein dor 
voortiiiiligen Grooten Hinnenwal, \oor rekening dor 
gemeente; ingek. 16 bilj., als: 
.1. tl. .long \V/.li.. to Gouda, 
C. Meljeis. ,, 's-llage, 

» llrii'briigge, 
» Waarder, 
» Woudbruggi 
. Utrecht, 
. Woorden, 
. Gouda. 

I. 

Al ii 
G. Hofman, 
.1. VVoltcrsom. 
W. de Boer, 
!.. Eppenga, 

Ernst. 
J. II. Poutsma, 
T. T. v. Eyk, 
.1. en A. Prangei 
gegund. 
Ramin 

A. 

J 
G. .1. 

ƒ 11.677.19* 
hooi en onderuij/ois-

als: 
ƒ 14.250 
» 13.763 
.1 18.700 

12.73» 
» 12,660 

12.648 
I. 12. I\ 19 
» 12,417 
» 11,210 

SI iwijk. 
> Blesse, ' 
•i Koevorden, 
" Lippenhuizen, 
n idem 
. Zwolle, 
ii Terwispel, 
• Lip| enhuizen, 
» Stadskanaal, 

G. .1. Hoog Wzn., 
J. I' Boot, 
W. Boot, 
r'. W. V. Violen, 
l i . Snol. 
K. Hollander, 
W. I lok hoven. 
J. Hesselingen, 
W. van logen. 
V. Ph. Braun, 
.1. Spi uit en A. van 

Staveren Jr., 
L. J. Melz, 
A. K vs, 
.1. W. Illok, 
gegund. 

Groningen, 15 April: het éénjarig onderhoud 
van de kazerne- en andere gebouwen en werken 
te Groningen, onder het boboer der genie, te 
Zwolle; ingek 9 bilj., als: 

Meppel, 
Bod,graven, 
Beverwijk, 

Kralingen, 
Zalt-Bommel 
Woerden, 

idem 

ƒ 27,909 
ii 25,444 
ii 24,750 
>. 24.740 
. 24.734 
» 24,671 
• 24.1100 
i) 24.3110 
. 24,290 
• 24,200 
» 23,99» 
•I Ï3.900 

dor kennisgeving van de goedkeuring lot 31 Doe. 
88; ingekomen 5 bilj., als: 
N'. en .1. A. Houtman, 
.1. do Haas, 
L. .1. L. Schoonenberg, 
A. l i . Rutgers, 
II. v. Bergen Henegouwen, 
Raming 

A m s t e r d a m . II', April: 

f 184(1 
•I 1837 
» 1825 

ii 1775 
ii 1847 

bol maken vau oen 

's-llage 
idem 
idem 
idem 
idem 

» 2:1.591 
» 23.547 
. 21,670 
» 21,620 

ƒ 18,880.12 
4o. bet verbouwen van de school te Veel •d; 
gok. 8 bilj.. als: 

te Lippenhuizen, f 6690 
• idem » 5100 
t Terwispel, » w s j 
» Lippenhuizen, » 48SO 
'I Koevorden, a 4200 
• N.-Amsterdam, » 4193 
• Zwolle, ,, 4186 

N.-Amsterdam, a 4163 

J. L. Eppeng 
S. W. de Hoor. 
J. II. Poutsma, 
T. 'I'. v. Eyck, 
A. J. Woltersor 
.1. Oldenkamp, 
G. J. Ernst. 
A. de Hie, 
gegund. 
Raming 

Va-sa pore. 1 
E. Abersnn, 
.1. en A. Pranger 

I. I, Toesman 
.1. Hidings. 
II. .1. L. Walk, 
G. P. v. lap, 
.1. II. Muller. 
'I'. Holthuis Sr. 
J . Haunt. 
II. Kiel. 
J. Poelman, 
Ramin 

lo Groningen, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/' 8668 
» 354!) 
» 8397 
. 3880 
» 3342 

3285 
» 3236 
» 3209 
ii 3184 

32011 

winkelhui-- met kantoorlokalen enz. op een ter
rein aan den hoek van don Dam en Nieuwen-
dijk te Amsterdam: //. het bouwen van kantoren 
mot goeitorenlieigplnats enz., voor de algemeene 
expeditieonderneming, Van Gend \ Loos, linoa 
II. Colignon \ ' Co., benevens woning voor don 
directeur en twee vrije bovenhuizen op een ter
rein aan den llaiu eu do Valkeiisteog te Am
sterdam, ouder behoor van den areliiteet \V. 
Langhout Gz.: ingek. 22 bilj.; minste inschr. 
waren W. 1'. Vonrhum on D. W. Vouemans 
voor perceel tc voor / 45,440 

«. . » 39,337 
o beide |ieireelon lo zamen voor » 84,430 
Ntasenlsse, 1'i April: hoi verdedigen van 

den onderzeeschen oever door zinkwerk en 
stecnbestortir.g, bel maken van een strandhoofd 
eu het veringen van een gedeelte van een oud 
/jukstuk, voor don jtoldorOnil-l\om|ionsbof-.tede: 
ingek. II bilj, als: 
.1. do Bijko Jz., Sirjansland, 
A. Prins Tz., Sliedrecht. 
(i. Holier, Scherpenisse, 
W. Ringelberg, Duivendijke 

en wijk, 
Stadskanaal, 

/' 4591.20 
2 bilj., al 

/ 39.270 
32.644 

Massa perc.'1—4: ingek. 4 bilj.,' ah 
A. Niehius, te Hoogeveen, 
.1. G. Hofman, » Blesse, 
K. Aberson, » Steenwijk, 
G. J. Ernst, • Zwolle. 

H a a r l e m , 15 April: bet legion van een trot 
toir, bestrating enz. iu hol Florapark: ingok. 6 
hilj., ah: 
,1. II. Lassehuit, to Haarlem, 
C. Romein, » idem 
11. London, • idem 
<'. Bos, n Haarlemraermeei 
'1'. .1. Verzijlbergh, . Haarlem, 
Wed. A. hVijudoi-s Jz.. » idem 
gegund. 

CSranlliffrn, 15 April: do levering van l()[l,H00 
Groninger baksteenklinkers lo soort, voor do 
gemeente; ingek. 2 bilj.. minste inschr. was N. 
Doornhos, te Krewerd, v • ƒ 1496. 

T w e l l e e . 15 April: de levering van 1550 slóre 
grint voor de gemeente Voorst; ininsle insrhr. 
was II. van don Bout. te Nijmegen, voor / 1.33 
per MS. 

Breda. 15 April, onder hot beheer der genie. 

/ 44.i(l(l 
i. 44.100 
. 48,400 

40,560 

ƒ 119" 
• 1175 

1117 
lti77 

9-3 

ƒ 7300 
enz., te 

ƒ II180 
» H'22 

972 

aldaar: 
k.izei in 
bilj . al . 
('. J. Manuien 
Th. Kesscls, 
J. Mol, 
A. v. d. Heide 
J. A. Mol, 
Raming 

hel énjar 
bouwen enz., ti 

onderhoud van de 
Hreda; ingekomen 5 

Hreda. 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 11,849 
» 11.5711 
- 11,492 
» 11,478 
ii 11,443 

11,500 

l e i i l u u . 16 April: lo. bot éénjarig onderhoud van 
do kazernegehtniwoii, enz., te Venloo; ingek. 4 
bilj.. .,1-: 
I. . I.ainlv, te Venloo, f 6714 
.1. Bosman, » idem * 6250 
J. M. v. Gassoh, ,, idem » 5930 
II. v. Gassett, » idem • 5656 

Hel laatste biljet foutief. No. 3 als aannemer 
voorgedragen. 
Raming 

2o. eene verving van kazernegebouwen 
Venloo- ingekomen 3 bilj., als 
II. I'oullissell, to Void"' 
('. Bloemen, » idem 
K. ('hallos. i> idem 

Laatstgenoemde als aannemer voorgedra .̂-o. 
, Raming ' ƒ 1300 

Maarden, 16 April, onder het beheerder 
; gei lie. aldaar: lo hot éénjarig onderhoud van 
j de werken langs de Vecht van Meiden tot Hin
derdam: ingek. 3 hilj.; minste inschr. was N 
Mühl, lo Miiiden, voor ƒ 3303. Haniing /' 4(1110. 

2o. hot éénjarig onderhoud van de werken 
langs de Vecht, van Kijkuit tot Maarseveen; 
hifjck. 3 bilj : ininsle inschr. was .1. Moijers. to 
Vreeland, voor ƒ 3290. Raining ./ 3700. ' 

W o e r d e n . Ui April: In-t éénjarig onderhoud 
der werken en kazernegehoiiwoii, enz., te Woor
den en te Wierickei schans, ouder hol helleer 
der genie, te l'tri'cht: ingokomen 4 lnl|„ al-: 
G. Blok, te Woorden 
C. l-'luijt. i idem 
A. I'. Bestebroer, » idem 
A. Koteres, >i idem 

i. i nu lugi-n. 16 April: het verbeteren valide 
toorilien tot de veei-fMiiit hij do Roodehaan, 
wederzijds hot Roiidiep, vo.ii- rekening der pro
vincie; ingekomen lo hilj.. al " 

v. Popering, Bruinisse, 
•I. di' Jonge, lliozolinge, 
('. D. Boller, Scheri isse, 
I'- M land. Stavenisse, 
C. Moerland, Sint-Annaland, 
B. den Ester v. d. Brink, Krabbendijk 
•I Tollenaar, Neuzen, 
Raming 

B u r g , 16 April: het herstel 

/ 13.900 
» 13.843 
» 13,737 
» 13,500 
» 13,487 
» 13.430 
» 13,387 
» 13,180 
» 12.999 
o 12,830 
. 12.800 
.1 13,980 

vernieuwing ... u v . n u , UB ,1-1 llll-OW 
en hot onderhoud tol 30 April lss-7 vauaard,--
ki aio-, rijs-eiisteenglooiingswerkenaan de water 
keering van den Calamiteuzen Burg- en West 
landpolder; ingek. 9 hilj., als: 
M. v. d. Linden, Ziorikzee, 
II. ('. v. d. Ende, idem 
I'. Vink, Noordgouwe, 
\\'. Ringelberg, Duivendijke, 
I'. d. Vries, Haamstede, 
K. Zomer, Burg. 
II. d. Exter v. d. Brink, Krabbendijk 
II. I. Itouioijii. Burg, 
t'. Bolier Cz., Bruinisse, 

I turet i . 16 April : hot vernieuwen van do bru„ 
-ivor do Korno, aldaar; heek. 9 bilj.. als: 

/ 3320 

ƒ 7S97 
» 7832 
. 7770 
» 7715 

7700 
» 7«44 
» 7440 
» 7428 
» 7387 

D. v. Minneren, Ascl., 
•I. v. Harpen, Wijk-bij-Duurstedi 
II- I Her, llerwijnen, 
I.. Miillér, Beusicl i, 
A. v, Alphen on N. Valstar, Tiel 
Gebr. Roelofsen, Opeinen, 
Koenen, Tiel, 
A. v. Wainol, Wijk-bij-Duui-stedi 
A. Gennissen, Tiel, 

32S8 
i 3090 
. 2960 
i 2937 
i 2888 
i 2,90 

2744 
2739 

/ 3550 
- 346II 
•> 3384 

83 is 

2o. in-t éénjarig onderhoud van de Koninklijke 
Militaire Academie te Breda; ingekomen 4 
bilj..; als: 
.1. Mol, lo Breda, / 56611 
Tb. Kessels, » idem » 5645 
1'. .1. v. Glabbeek, • idem > 5609 
J. A. Mol, • idem • 5589 
Raming > 5700 

H a a r l e m . 15 April: hot voortzetten van de 
verbetering van den oinriugdijk op hot eiland 
Mark. li. beboerende lot do zoowering in Noord-
Holland: ingek. 10 bilj., als: 
('. Blankevoort. Monnikendam, ƒ 4400 
Gebr. Janzen, Nieuwediep. ƒ 43811 
R. Schreuders, Kolhorn. » 4350, 
11. ,1. Huis, l i k . . 4248 
C, Hoen, Nieuwendam, » 4170 i 

II de Wind. 
•I. Timmer, 
M. B soma 
.1. Poli. 
W. de Vries. 
II. Zoell, 
•I. Zeldenrust 
H. Woldringl 
H. Formsma, 
p V-.Ü. Herg, 
Baiiiiu 

10 Zoutkamp, 
11 Obergura, 
« IVarfhuizen, 
. Stedum, 
'i Garnwerd, 
» Eenrum, 
• Warfum, 
" Zoutkamp, 
» Grijpskerk. 
'I ririim, 

/' 1760 
'» 1669 
» 1660 
• 1019 
» 16-10 
• 161(1 
I 1566 
< I I9S 
ii 1-187 
I 1474 

1430 u I I . - " 
'N-llngr, 16 April: lo. bot onderhoud en her-

-.tel van hol pi>t-en-telograafkantoor te Zieriksee, 
van den dag der kennisgeving van de goedkeu
ring tot 31 Doe. '88; ingek. 5 bilj.. als: 
J. v. d. Linden, te Zieriksee. / 1164 
J. v. Dijke, » idem . 1110 
II. C. V. d. Ende, » idem . 1097 
M. I'asche, » idem » 1077.93 
N. Timmerman, n idem » 1065 

20. het onderhouden eu horstellen van de ge
bouwen, behooreude tot de herstellingswerkplaats 
van de Rijkstelegraaf te 's-llage, van den dag 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E R 
van Z A T E R D A G 24 A P R I L 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 2tt A p r i l , 

( .nrredi jk (Fr.), door den architect A.Kooistra: het vertimmeren van 
een woonhuis, aldaar. 

D i n s d a g , 27 A p r i l . 
A m s t e r d a m . te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het uitvoeren van baggerwerken tot het diephouden van de 

Jokken, buitenhavens en het IJ, ged. '86: 
2o. het leveren van 6 tweepersoons en één zospci-soons geslagen-ij ze ren 

urinoirs met toebehooren. benevens 10 gegoten-ijzeren urinoirs, model 
Sterkman. 

Inl. op het raadhuis, kamer 106, tusschen 10 en 12 uren. 
V l l a y c , te 12 uren, door het Ét-K. parochiaal kerkbestuur van den 

H. Josef, in het hotel Kousen: het bouwen eener kerk met toren, pastorie, 
achtergebouw enz. Inl. bij den architect E. .1. Margry, te Rotterdam. 
Aanw. gebonden. 

N l e n w a l d a (Gr.), te ü uren, di»>r het bestuur van het waterschap 
Oldambt, ten huize van den kastelein (J. A. Kuiper: bet maken van eene 
hulpbrug over het Zijldiep, bij de draaibrug 't Waar, en het hei-stellen 
van de draaibrug. Aanw. te 9 uren. 

A p e l d o o r n , 's avonds 8 uren. door J. Oriltterink, in het hotel Van der 
Borg: het bouwen van eene kleine villa op Maria's lust. Aanw. gehouden. 

B r e d a , 'savonds 8 uren, door den architect .1. Ooines. in het koftie-
huis van A. H. Fisscher: het verbouwen van een woonhuis aan de 
Oinnekenstraat. Aanw. gehouden. 

W o e n s d a g , 2ft A p r i l . 
Amersfoor t . te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, aldaar, in de sociëteit Concordia: het bouwen van eene overdekte 
rijbaan en van eene smederij met beslagloods. te Amersfoort. Ifilj. 
inzenden 27 April, vóór .1 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. Aanw. 
gehouden. Raming f 39,700. 

's-Hage te 11 uren, door het ministerie van waterstaat, enz.: het 
uitvoeren van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivieiwerken 
in de Noord, de Oude-Muas, het Mallegat. de Dordsche Kil en liet Spui. 
liehuorende tot de werken der Dordsche waterwegen, met het onderhoud 
dier werken van 1 Juli '8fi—30 Juni '87. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van riiesen, te 's-Hage. en bij den ingenieur De Bruijn en den opzichter 
De Kiewit. te Dordrecht. Aanw. gehouden. Raming f 20,000. 

' s -Hage , te 11 uren. door het ministerie van waterst enz.: de uit
voering van eenige werken tot normaliseering van de rivier de Waal 
onder Gent en Cbbergen. provincie Gelderland, tusschen de kilometer-
raaien 14 en 18. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te's-Hage, 
en den ingenieur Stieneker, te Nijmegen. Aanw. gehouden. Raming 
f 111,900. 

' s -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van baggerwerk op het benedendeel der Niomve-Merwedc, ge
deeltelijk door middel van Rijks-stixmibaggervaartuigen, met de bediening 
en het onderhond dier vaartuigen tot en met 1 Maart '87. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur De iirnijn enden 
opzichter Horren, beiden te Dordrecht. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 139,000. 

' s -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van elf kribben, het verlengen van een bestaande krib en het 
maken van glooiingen van 4 op 1 aan vier bestaande kribben, tot ver
betering van de rivier den Gelderschen Llsel boneden Olst, tusschen de 
kilometerraaien 79 en 81. Inl. bij den lioofdingenieur Van der Toorn, 
te 's-Hage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 13,700. 

' s -Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van graaf- en baggerwerk en den aanleg van eenige oever-
werkeii op het bovendeel der Nieuwe Merwede, tusschen de kilometer-
raaien 105 en 108, onder de gemeente Werkendam. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur De Bruijn, te 
Dordrecht en den opzichter Baümer, te Werkendam. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 41.800. 

' s -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
verrichten van baggerwerk tot verbetering van het vaarwater tusschen 
de beide Icidammen in het Zwolsche Diep en daarbuiten in zee, in de 
provincie üverijsel. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te's-IIage, 
•'il den ingenieur Ramaer, te Kampen. Raming ƒ 0.07 per M 3 . 

K i e u w k o o p (Z.-IL), te 11 uren. door dijkgraaf en heemraden van den 
(•older Niouwkoon, in het logement van T. Heeman: het éénjarig onder-
boud van- en de vereischt woi-dende reparation, vernieuwingen en 
leverantiën aan de wind-en stoommolens, bruggen, dammen, beschoeiin
gen, hekken, duikers, stortebedden, de sluis met sluiswachtei-swoning te 
Kattenbrug en verdere getimmerten des polders, van af den dag der 
goedkeuring tot uit. April '87, in 5 perceelen. Iril. bij den inspecteur des 
leiders M. tjuartel, aldaar. 

Kel ierpenlsse , te 11 uren. door het bestuur der waterkeering van 
bet calamiteuse waterschap Scherpenisse, ten huize van C. Elenhaas: 
bet herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '87 van dc 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooüngswerken aan bovengenoemde water
keering. Aanw. gehouden. 

H e l l e v o e t s l u l ü , te HVj uren, door do directie der marine: het 
vernieuwen, in- en uithangen van een stel vloeddeuren voorde Zeedok-
Bluis aldaar, het herstellen der stelling op den berm nabij bet droog
dok voor het opleggen der deuren, het vernieuwen van een bovenregel 
aan een der ebdeuren. Inl. bij den hoofdingenieur der marine, te 
Hellevoetsluis. Aanw. gehouden. 

' • •Hage . te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een toegangsweg met afrasteringen en ovorwegal'shutingen 
op het station Goldermalsen. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der 
StaatssjNjorwegeu. te Arnhem, en den sectieingenieur, te Amersfoort, 
Aanw. gehouden. Raming f 7250. 

' s -Hage , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van bijgebouwen op het station Hestoren. Inl. bij den eerst
aanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Arnhem, en den sectic-
ingenieur, te Amersfoort. Aanw. gehouden. Raming f 20,100. 

K o z e n d a a ! (N.-lir.), te 12 uren. door het heemraadschnpshesluur van 
de Mark en Dintel, ten huize van A. .1. Duijsen, in het hotel de Zwaan: 

lo. het uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen aan de aarde
en rijswerken en de sluizen, de herstellingen en vernieuwingen nan de 
kunstwerken op en langs het jaagpad, het onderhoud dier werken van 
1 Mei '80 tot uit. April '87, met bijlevering van alle materialen en de 
levering \au 20(1 last stort- en zuilenbazalt; 

2o. de baggerwerken in de rivier, in 3 perceelen en in massa, ter 
gezamenlijke hoeveelheid van ongeveer 9070 M : | ; 

3o. het schoonmaken der rivier in 3 perceelen en in massa. 
Inl. bij den waterbouwkundige F. A. II. van der Vaart, te Oud-Gastel. 

Aanw. g. bonden. 
T e s s e l , te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een nieuwe 

en hel veranderen van de bestaande school te Hurg, op Tessel. Aanw. 
gehouden. 

X i i l d l i u r n , te 12 uren, door burg en weth.: het maken van riolen 
en zinkputten, het heileggen en gedeeltelijk vernieuwen van bestrating 
en goten. lui. bij den architect M. Viets. Aanw. 28 April, te 9 uren. 

I l o r d r e r l i l , te 3 uren. dix»r kerkvoogden der Nederl. Herv. gemeente: 
het \ernieuwen der gedeeltelijke bekupping van de verschillende kapellen 
der Groote Kerk, gelegen aan de zijde der l'ottenkade, met de daarbij 
vereischte lood- eu leidekkerswerken. 

W e l s u m . te 5 uren, door de commissie van beheer van den kunst
weg van het Blokhuis naar lieerde, bij G. J. de Winter: de levering 
van 310 stère zeer grove berg- of riviergrint en 25 stère keien, van aan 
den kant gemeten niet grover dan 20, c.M. 

A p e l d o o r n , te 7 uren, in het hotel Van der Burg: het verbouwen 
van een woonhuis aan het Nieuwe Marktplein, voor J. Vloei. Aanw. 
gehouden. 

A m s t e r d a m , 'savonds 8 uren, door R. R. de Uruijn, Achterburgwal 
40. bij H. A. Pas, Prins-Hendrikkade no. fi: het bouwen van drie huizen 
met Ijovenwoningen, hoek Da-Costa- en Kiukenstraat. 

K r o n i n g e n , 'savonds 8',j uren: het uitvoeren van eenige timmer-, 
verf- eu stukadoorwerken aan eu in de gebouwen van de vereeniging 
de Harmonie, te Groningen. Inl. bij den bouwkundige M. Raammaker. 
Aanw. gehouden. 

D o n d e r d a g , 29 A p r i l . 
Zetten, te 10 uren. door den directeur van het gymasium: het 

bouwen van een dubbel hoerenhuis eu eene kostschool (her bested ing), 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het leveren van brik- en stortsteen 
en voor het bestorten der Ilelderscho zeewering, behooreude tot de 
Rijks-zeewerken in de provincie Noord-Holland, in twee percoelen. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur, te Alkmaar. 
Aanw. gehouden. Raming perc. 1 f 1205, perc. 2 ƒ 10,735. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de voorziening der boorden van het 
Noordhollandsch kanaal, in 3 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, en den ingenieur Woleker, te Alkmaar Aanw. gehouden. 
Raming: perc. 1 ƒ 8000, perc. 2 j' 13.000, f 13,71*0. 

V l a n e n , te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden vau de Vijf-
heerenlanden, in het hotel de Hoos: 

lo. het onderhoud tot 1 Mei '87 van het Dijkhuis, te Ameide, de 
magazijnen, iveilhokken, dijkmuren enz. en van de Hoogstraat en Hof
muur te Leerdam, in 2 perceelen; 

2o. het vierkanten van een gedeelte Lekdijk onder Leksmond eu 
Vianen, lang 1900 M., in I perceel; 

3o. het maken van eene kade en muurwerken op den Noordor-
Lingedijk, onder Oosterwijk en Kediehom, lang ongeveer 3000 M., in 3 
perceelen; 

4o. het bouwen van een dijkmagazijn te Leerdam; 
5o. het leveren en lossen van 300 seheepston sehrotbazalt aan de 

Schaardijken langs de Lek en Linge, bij inschrijving iu een perceel; 
6o. het leveren eu vervoeren niet verspreiden van ongeveer 1200 kub. 

M. grint langs de Lek en Noorder-Lingcdijken, in 14 perceelen; 
7o. het opsehop|>en en tonrond houden van den vloer van den Zuider-

Lekdijk en Noorder-Lhigedijk, in 2 perceelen, ged. 1 jaar. 
Inl. bij den dijksopzichter Swets, te Leksmond. Aanw. gehouden. 
Mondei (Fr.), te 11 uren, door het dijksbestuur van het waterschap 

de Zeven-Grietenijon-on-Stad-Sloten. aan de Taeozijl: het maken van 
paalwerken en kistvullingen, het versterken met beton, de vernieuwing 
van stekken, verfwerk in 2 perceelen, het uitbaggeren van 2 perceelen 
dijksvaart, de hei-stelling aan waterinolens, de bevloering bij 6 ijzeren 
stekken, het uitvoeren van kleine aardewerken, benevens de levering 
van stroo en rijshout. 

T w e l l o o , te 11 uren. door burg. en weth. van Voorst: het herstellen 
van zandwegen onder Voorst, Wilp, Twelloo, Terwolde en Nijbroek. 

H a a r l e m te 11 uren, door het prov. best.: het onderhoud vau den 
zeedijk tusschen Naarden en Muiderborg, van de strandpalen te Mui-
derberg en den zeedijk beoosten Naarden, van 1 Mei '86—1 Mei '87. 

Lent (Geld.), te 2 uren, door H. Gerritsen, in het kofliehuis van A. 
Arends: het bouwen van eene geheel nieuwe boerenwoning met achter
huis, te Oosterhout. Aanw. 27 April, te 9 uren. 
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V i s v l i e t (Gr.), te 5 uren, in het logement van Kits: het amoveeren 
van bestaande gehouwen en liet houwen van eene boerenplaats en 
bijschuur op een terrein in de nabijheid van het spoorwegstation, Inl. 
bij den architect A. Schotanus, te Zuidhorn. Aanw. 29 April, te Duren. 

G o e s , 'savonds 8 uren. door het bestuur der sociëteit nan Ongc-
nnchten vrij": bet verbouwen der kasteleinswoning. Aanw. gehouden, 

A r n h e m , door het prov. bestuur: 
lo. het van buiten verven van provinciale gebouwen, te Arnhem, 

in '86; 
00. bet uitvoeren van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 

provinciale gebouwen, in '86. 
V r i j d a g , :iO A p r i l 

Itei -gamhacht . te 10 uren, door dijkgraaf' eu hoogheemraden van 
den Kriinpenervvaard, in hot voormalige gemeentehuis: 

lo. het gewoon onderhoud der dijken, kaden en neervoeten of buiten-
bennen van de Kriinpenervvaard. beginnende even beneden Schoonhoven, 
onder Bergambacht, langs de Lek, Merwede en IJsel, tot het einde van 
de gezegde waard, alsmede het maken van steenglooiing onder do ge
meenten Bergambacht, Lekkerkork,* Krimpen- en Ouderkerk aan den 
IJsel. Gouderak en Haastrecht, in perceelen; 

2o. de levering van ongeveer 3600 kuh, M grint onder de gemeenten 
Bergambacht, Lekkerkork, Krimpen ad. Lek. Krimpen- en Ouderkerk 
aan den IJsel. Gouderak en Haastrecht. 

Inl. bij den fabriek-landmeter, te Gouderak. Aanw. gehouden. 
' s - B o s c h , te lO'/j uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

liet gebouw van het prov. best.: het voortzetten van de verbetering van 
het kanaal de Dieze, provincie Nooril-lirabant. Inl. bij den hoofdinge
nieur in het fie district, de arrondissements-ingenieiir Keurenaer, te 
's-Roseh. en den opzichter Vroeg, te Crcvocoeur. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 50.000. 

' • - B t u h , te lO'/j uren. door het ministerie van waterst. enz., aan | 
het gebouw van het prov. best.: het maken van Vilvoordsché steen-
glooiing tegen don zuidwestelijken oever der haven, te Moerdijk, bene
vens het leveren en verwerken van stortsteen voor den kop van het 
zeehoofd, aldaar, behoorende tot de havenwerken in do provincie Noord-
Brabant Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, don ingenieur De 
Jong v;in Reek en Donk, te Rreda. en den opzichter Fischer, te Moer
dijk. Aanw. gehouden. Raming / 3280. 

• • B o s c h , te 101/» men, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: het voortzetten der bazaltsteonglooiing 
tegen den Keizerdijk in den Rijks-grooten-weg van Sleeuwijk naar Rreda, 
gemeente Raamsdonk, prov. Noord-Rrabaut. Inl. bij don hoofdingenieur, 
te 's-Bosch, deii ingenieur De .long van Reek 011 Ronk te Breda, en den 
opzichter Fischer, te Moerdijk. Aanw. gehouden. Raming ƒ 2500. 

's-Hosc-h. te IO'/Ï uren, door het ministerie van waterst. enz. aan 
het gebouw van hot prov. best.: het leveren en aanbrengen van oever-
voorzieningen langs een gedeelte van hel kanaal de ZutdWillemsvaart, 
in de prmiucie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het Ae 
distriet. den ingenieur Keurenaer, beidon te 's-Bosch, en den opzichter 
Pomtnée, te Aarle-Rixtcb Aanw. gehouden. Raming /'22,580. 

Knrigene (Zeel.), te l0'/ 2 uren, door het bestuur der waterkeering 
van den caliunitoiiseii Annapolder, in hot gemeentehuis: het herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot -'10 April '87 van de aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingswerken van genoemden polder. Aanw. 27 April, 
te 8 uren. 

7.w ollei Kerspel . te 1 1 u r e n , door burg. en weth.: de levering 
van 390 M 3 grint, ten behoeve der kunstwegen. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur, door het prov. best.: het uitdiepen van ' 
eenige kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie 
Friesland, in 3 perceelen. Inl. bij den ingenieur, te Leeuwarden. Aanw. 
24 April voor bet 2e. 27 April voor het 8e en 28 April voor het le 
perceel. 

N e u z e n , te 8 uren. door het bestuur der waterkeering van den 
calamiteusen polder Nieuwe-Neuzen, iu het Nederlandsch Logement van 
F. A. Susijn: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 
April '87, van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken en van 
liet maken van werken tot dijksvèrbeterhig enz. Aanw. 2G April, te 
te 12 uren. 

Nieuwer k e r k (Zeel.), te 5'/2 uren, door O. van Nieuwenhuize. in het 
hotel de Mee baal: bet bouwen van een woonhuis. Aanw. 30 April, te 
3 uren. 

W a r r u m , dooi' burg. en weth : de levering van 100 stère gehorde 
en gewasschen riviergrint. 25 stère fijne macadam of keislag eu 1000 
HL. klopkeicn, van 10—30 cM. middellijn. 

Z a t e r d a g , 1 M e i . 
A m s t e r d a m , to 11 uren, door de financiëele maatschappij voor 

nijvei'lieidsondernemingen, in het cafe Krasnapolsky: het maken van 
prise d'eau, den watertoren, het ketelhuis, de beambtenwoiung en ver
dere tot het pompstation behoorende werken, een en ander ten dienste 
der Delftsche duinwaterleiding. Inl. bij den ingenieur-architect N. 
Biezevcld Hz., te 's-Hage. Aanw. 27 April, te 11 uren. 

(•orreriljk (Fr.), te 11 uren, door het polderbestuur van het 6e en 
7e yeendistrict onder Opsterland en .Kngwirdon, in de Koornbeurs: het 
éénjarig onderhoud van de veieischt wordende reparation, vernieuwingen 
en leterantiën aan de windwatermolens, bruggen, sluizen en duikers, 
gebouwen, dammen, hekken en stekken enz. van af den dag der gun
ning tot 1 Mei '87. in 5 perceelen. Inl. bij den opzichter A. Kooistra, 
te Gorredijk. Aanw. 27 en 29 April: samenkomst bij Piersma aan de 
Nieuwe Vaart onder Terwispol, te 'J uren. 

' s - l l age , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het gebouw der Normaalsehietschool: het vernieuwen van gootlijsten 
en gootbekleedingen in de Alexanderskazcrne te 's-Hage. Bilj. inzenden 
30 April, voor 3 uren. Raming ƒ 2000. 

( •eer t ru idenberg , te 12 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur 
der genie, te 's-Bosch, in het hotel Santbergen: het hei-stellen van den 
ringmuur om liet tuighuis, van den havenmuur en van de sluis in dc 
buitenhaven te Geertraidenberg. Bilj. inzenden 30 April, vóór 3 uren. 
Inl. bij genoemden ingenieur en den opzichter, te Geertruiden berg. 
Raming f 7520. 

I I r e c h t , te 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen vaneen 
directeurswoning nabij het terrein der gemeentereiniging. Aanw. 27 
te lO'/j uren. 

Franeker. te 1 uur, door burg. eu weth.: de levering van300stère 
grint, ten behoeve der kunstwegen. 

K l u n d e r t , te 2 uren, door den tijdelijken rentmeester der domeinen, 
op het raadhuis: het doen van timmer- eu metselwerken aan domein-
hoeven en andere gebouwen in bet rentambt Niervaart, onder Klundert. 
lui. bij den bouwkundige J. Mol, te Zevenbergen. Aanw. 27 April, te 
9 uren. 

M u r t u e r w o u d c . door burg. en weth. van Ihntumadeel: de levering 
van 300 stère zuiver gewasschen riviergrint. 

M a a n d a g , 3 M c l . 
M a a s t r i c h t . te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verbeteren van een weg langs 
de Zuid-Willemsvaart, tusschen den weg naar Smeermaas bij de over
welfde doorvaart en dim Singel weg buiten de voormalige Roschpoort, te 
Maastricht Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district en den inge
nieur Bekaar, heiden te Maastricht. Aanw. 27 April. Raming ƒ 1730. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het inrichten van Je openbare lagere school der le klasse no. 5, 

op het voormalig Leidsc.be kerkhof, tot een school voor 000 leerlingen; 
2o. het verlagen en verbroeden van de bruggen no. 20 over de Heeron-

gracht aan de Leliegracht en 110. 21 over de Leliegracht aan de Hee
rengracht ; 

3o. de levering van ruim 33 ton halkijzer voor de sub 2o. genoemde 
bruggen; 

4o. het verrichten van baggerwerken in grachten, slooten en balk-
havens binnen de gemeente Amsterdam, ged. '80. 

Inl. ten kantore van den stadsarchitect, voor no. 1 in kamer 110. 101 
en voor no. 2 en 3 in kamer 110. 96 en 102; voor no. 4 op het bureau 
der stadsreiniging, van 10—12 uren. 

k a m p e n , te 1 uur. door het bestuur van het stoomgemaal voor de 
polders Ilroek-en-Maten-Bintendijks, Haatland en Ondcrdijks, iu het 
raadhuis: het verhoogen en verzwaren van p. ra. 1800 M. kanaalkade 
en het uitdiepen van het afvoerkanaal van het stoomgemaal naar zee 
(herbesteding). 

' s - H a g e , te 2 uren, door het ministerie van justitie: de levering 
van bouwmaterialen, ten behoeve van de Rijksgestichten Veenhuizen, in 
8 perceelen, als; houtwaren, schelpkalk, tras (iiilatulsch gemalen), 
metsel- en straatsteenen, pannen, tegels, verfwaren en staafijzer. Inl. 
bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgebouwen 
W. C Metzelaar, tc 's-Hage. 

D i n s d a g . 4 Mei . 
A r n h e m , te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, iu de Harmonie: het doen van voorzieningen aan militaire ge
bouwen te Arnhem, liilj. inzenden 3 Mei, vóór 8 uren. Inl. bij ge
noemden ingenieur. Raming ƒ 4500. 

K t . - A i i n a l n i i d . te 11 uren', door het bestuur .der waterkeering van 
den calamiteusen Suzauuapolder, in het gemeentehuis: het maken van 
werken tot verdediging van den oever en van het herstel, de vernieu
wing en het onderhoud tot 30 April '87 van de aardt)-, kram-, rijs- en 
steenglooiingswerken. Aanw. 27 en 30 April, te 11 uren. 

Zevenbergen , te 11 uren, door het bestuur van het waterschap 
voor de Btoombemaling van den Nassau polder, den Arembergpulder en 
den BlokpoUler, onder de iremeenten Klundert en Zevenbergen, in het 
koffiehuis van .1. Mol: 

lo. liet leveren, stellen en in goede werking opleveren van een 
stoommachine, stoomketel, scheprad en aanhooren; 

2o. het maken der gebouwen, schoorsteen, steenkolenhergplaats enz. 
Inl. bij den civiel-ingenieur II. Paul .lz., te Zevenhuizen. Aanw. 27 

April, te*IC uren. 
K a a r d e n , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, in dc kazerne Oud-Molen: het doen van verbeteringen van 
ondergeschikt belang in het fort Nienwersluis. Rilj. inzenden 3 Mei, 
vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. Aanw. 28 April, te 1 uur. 
Raming / 30.500. 

Hel f t , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
's-Hage, in het bureel voor de schutterij: het vernieuwen en verbeteren 
van schoorsteenen en van eene ventilatiekap in en op gebouwen te Delft, 
onder liet beheer der genie, te 's-Hage. Bilj. inzenden 3 Mei, vóór 3 
uren. Inl. bij genoemden ingenieur en den hoofdopzichter, te Delft. 
Raming ƒ 1360. 

O l d e n z a a l , te 1 uur, door burg. en weth,: het afbreken van een 
woonhuis en het aldaar bouwen van een schoolgebouw in zes lokalen 
met meubileering en verder toebehooren, op een terrein aan het kerkhof 
bij de R.-K. kerk. Inl. bij den architect J. Moll, te Hengeloo. Aanw. 4 
Mei. te 10 uren. 

Deven t e r , te 2 uren, door den dijkstool van liet polderdistrict Veluwv. 
bij 11. J. Schmeenk: de levering van een aanzienlijke partij eiken 
rijshout. 

H a a r l e m , te 2 uren, door de commissie van toezicht over het ge
sticht Meerenberg, aan net gebouw van het prov. best : het maken van 
eene uitbreiding van bet krankzinnigengesticht Meerenberg. en daarbij 
behoorende werken. Inl. bij den hoofdingenieur van den prov, water
staat Aanw. gehouden. Raming ƒ 318,100. 

W e r k e n d a m , door den rentmeester van het kroondomein, op de 
Anna-Paulownahoeve: 

lo. het daarstellen van een sluisduiker in de kade van Middelsten 
Kievitswaard; 

2o. het verhoogen en verzwaren van de kaden rondom dezen polder, 
in perceelen; 

3o. het daarstellen van een zes roedsche graauberg op Koning Willem 
II hoeve, Kroon en Zalm, allen gelegen onder Werkendam. 

Inl. bij den opzichter J. van Tuijl Gz., te lleusdcn. Aanw. 4 Mei, 
11 uren. 

Woensdag , A H e l . 
' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op de Boven-, Beneden- en Nieuwe-Merwede, behoorende tot de werken 
der Merwede en Killen, met het onderhoud dier werken, van 1 Juli 
'86—30 Juni '87. Inl. bij den hoofdingenieur van Diesen, te 's-Hage-
bij den ingenieur De Bruijn, te Dordrecht, en bij de opzichters Van 
de Kreke, te Gorichem voor het leen 2e perc, Baümer, te Werkendain 
voor het 3e perc. en Dorren, te Dordrecht, voor het 4e perc. Aanw. 28 
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April. Raming: perc. 1 ƒ 20,200, perc. 2 ƒ 17,000, perc. 8 ƒ 30,000, 
perc. 4 / 24,000. 

's-llage. te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-rivierwerken 
op het Zwarte water, met het onderhoud dier werken en de afbakening 
van het vaarwater van 1 Juni '80—30 Juni '87. Inl. bij tien hoofdinge
nieur Van tier Toorn, tc's-Hage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. 
Aanw. 28 April. Raming ƒ 5100. 

' s - l l age , te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van twaalf kribben tot verbetering van de rivier den Gelder-
schen IJsel in het Veesserak, boven Wijhe, tusschen de kilometerraaien 
83 en 86. lui. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-llage, en 
den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 28 April. Raming f 9660. 

's- l lage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van tien dwarskribben aan den rechteroever van den Neder-
Rijn, iu de gemeente Reenen, provincie l'trecht, tusschen de kilometer
raaien 55 en 57. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te's-Hage, 
den ingenieur Castendijk. te Utrecht, en den opzichter Mann, te Reenen. 
Aanw. 28 April. Raming ƒ 80,000. 

's- l lage, te 11 uren, door liet ministerie van waterst. enz.: bet 
onderhoud en herstel der werken aan den Hoek-van-Holland, van 1 Mei 
'86—30 April '87. Inl. bij den hoofdingenieur Van Hieson, te 's-llage, 
den Ingenieur Leemans, te Rotterdam, en de opzichters Van Bloois, 
Lokker en Staal, te lloek-vau-llnlland. Aanw. 28 April en 1 Mei, te 
12 uren. Raming ƒ 154,000. 

Z w a n m i e r d a m . te 11'.. uren, door den bouwkundige ('. Broer Tz., 
iu het koffiehuis de rustende Arend: het restaureeren van genoemd 
koffiehuis met eenige daarmede in-verband-staande werken. Aanw. 27 
April, te 11 uren. 

's-Hage, tc 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.; de uit
voering van eenige werken tot uitbreiding en gedeeltelijke verlenging 
van de buitenhaven te Vlissingen. Inl bij den hoofdingenieur in het 
l ie district te Middelburg. Aanw. 27 en 28 April, te 2 uren. 

Ntavc ren , te 1 uur, door het bestuur van de massale zeesluis, inde 
sluiswachterswoning: het verwisselen der zeesluisdeuren en het onder
hond der zeesluis, sliiiswachterswoning en verdere gebouwen en werken 
van 1 Mei '86—30 April '87. 

D o n d e r d a g , » H e l . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verdiepen van eenige gedeelten 
van het Noordhollandsch Kanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haar
lem, en den ingenieur Welcker, te Alkmaar. Aanw. 20 April. Raming 
/' 30,000. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitdiepen der haven op Terschel
ling, behoorende tot de Rijks-havenwerken in Noord-Holland. Inl. bij 
deii hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Iloogenbnom, te 
Hoorn. Aanw. 29 April. Raming ƒ 5000. 

Z i e r i k s e e , te 1 uur, dooi' het dagelijksch bestuur van bet water
schap Schouwen, aan 's Landskamer: de jaarlijksche vernieuwing van 
de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken van het waterschap, in 
6 perceelen. Aanw. 3 Mei, te 10 uren. 

V r i j d a g , 7 M e i . 
' s -Hoseh, te lO'/j uren, door het ministerie van waterst. enz... aan 

het gebouw van het prov. best: het uitvoeren van baggcrweiken tot 
liet ouder profiel houden van het kanaal de Zuid Willemsvaart, in de 
provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het (ie district, 
den ingenieur Keurenaer, beiden te 's-Bosch. enden opzichterPonimée. 
te Aarle-Rixtel. Aanw. 30 April Raming ƒ 12.400. 

H a a r n . te l l ' / j uren, op bet raadhuis: het bouwen van een brug
wachterswoning op een terrein bij de brug over de rivier de Lom. Inl. 
hij den bouwkundige J. D. F. van der Veen. Aanw. 5 Mei, te 2 uren. 

A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
gebouw van het prov. best: het leggen van eene steenglooiing en het 
verrichten van eene uitdieping aan het voerhaveutjo op den linker 
Waaloever, behoorende tot het Rijksveer te ZaIt-Hommel, provincie 
Gelderland. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur van den Sant 
heuvel, beiden te Arnhem, en den opzichter De Vries, te Nijmegen. 
Aanw. 30 April. Raming / 600. 

K a t e r d a g , H M e i . 
R r e d a , te 11 uren, door den commandant in het 3e genieeomman-

dement, aldaar, in het kofliehuis liet Hot'van Holland:'het afwerken 
van de bomvrije kazerne iu het fort mie Kuyter," onder het beheer dei-
genie te Willemstad. Bilj. inzenden 7 Mei, vóór 3 uren. Inl. bij ge
noemden commandant en den eerstaanwezend-ingenieur, te Willemstad. 
Aanw. 30 April, te 1 uur. Raming ƒ 26,600. 

Z a a i n s l a g , te 1 uur, door het bestuur der waterkeering van de 
calamiteuse Margaretha-, Kleiue-Huissens- en Eendrachtiiolders, ten 
kantore van den secretaris-ontvanger: het herstel, de vernieuwing en 
het onderhoud tot 30 April '87 van de aarde-, kram-, rijs- en steen
glooiingswerken aan de waterkeering van bovengenoemde calamiteuse 
leiders. Aanw. 1 en 4 Mei, tc 9 uren. 

M a a n d a g , «O M e i . 
Z w o l l e , door den raad van administratie der Overijsolseho Kanali-

satiemaatschappij, bij den secretaris-thesaurie, der maatschappij, Wal-
straat: het verdiepen van een kanaalvak in de 3e sectie, tusschen de 
vlotbruggen Sterneman eu Zoniieiibcrgen, onder de gemeente Diepen
veen. Aanw. 6 Mei, te 12 uren. 

Woensdag , 12 M e i . 
' s -Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van werken tot norinaliseering van de rivier de Waal, onder 
Varik, provincie Gelderland, tusschen de kilometerraaien 00 en 72. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-Hage, en den ingenieur 
Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 5 Mei. Raming / 35,400. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz..: het 
uitvoeren van graafwerk op het bovendeel der Nieuwe-Merwede en het 
maken van zuileiibazaltsteenglooiing tegen het buiteiibeloop van den 
Rijksberm langs de polders den Oostelijken Opslag en den Louwsiiuons-
waard en door het Gat van den Hengst, langs den rechteroever dier 
rivier, tusschen de kilometerraaien 108 en 109, onder de gemeenten 
Werkendam en Sliedrecht. Inl. bij den hoofdiugciiieur Van Diesen, te 

's-Hage, den ingenieur De Rruijn. te Dordrecht, en den opzichter 
Bannier, te Werkendam. Aanw. 5 Mei. Raming / 9100. 

' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een drijverbuis. terp en gebouwtje voor een zelfregistree-
reinle peilschaal aan den linker oever van het Oude Maasje, nabij den 
mond der Bongo, tusschen de kilometerraaien LIV en LV, behoorende 
tot de werken voor het verleggen van de uitmonding der rivier de 
Maas. Inl. bij den ingenieur Galand, te Lage-Zwaluwe. Raming /'4400. 

( •»es , te 11 uren. dooi' het bestuur van den polder de Rreede-
Watering-bewesten-Ierseke, in het kofliehuis: de Prins van Oranje: 

lo. het vernieuwen, verbeteren en herstellen der waterkeeronde 
werken; 

2o. het onderhouden der sluizen, gebouwen, booten en peilschalen aan 
gemclden polder, beiden voor den dienst '86/87. 

Inl. bij den opzichter, te Wemeldinge. 
Donderdag , l i l M e i . 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het planten van stroo eu helm, het 
stellen van rietschuttiiigen enz. in de duinen van Tossol en aan den 
vasten wal van Noord-Holland, ged '86—'89. in 3 perceelen. Inl. bij 
d.-n horddingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Welcker, te Alkmaar. 
Aanw. 6 Mei. Raming ƒ 0150, ƒ 9000 en ) S200. 

M a a n d a g , 17 M e i . 
' s - l lage , to l i ' / - , uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van liet prov. best: het bezinken en bestuiten van den 
oever voor don kleinen Paralleldain. gelegen ten oosten van bet Voorn-
sche Kanaal aan bet Haringvliet en behoorende tot de zeewerken inde 
provincie Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur iu het 10e district, 
te 's-IIage. den ingenieur, te Britdie, en den opzichter Kooreman, te 
Nleuwennoorn. Aanw. 10 Mei. Raming ƒ 10 000. 

Woensdag . 1 » M e i . 
' s - l l age , te II uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 

uitvoering van hersti Hingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
up den Golderselion IJsel, met het onderhoud dier werken van 1 Juli 
''-6—30 Juni '87, in drie perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
der Toorn, te 's-Hage, en den ingenieur Ramaer. te Kampen. Aanw. 
12 Mei. Raming: perc. 1 ƒ 16,000, perc. 2 /17.300, perc. 3 ƒ22,100. 

' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
onderbond van het kanaal met de schutsluis aan het benedeneind van 
Rozenburg, behoorende tot de werken aan den Hoek-van-Holland en het 
Scheur, van 1 Juni '86—30 Juni '87. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen, te s-IIage, den ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den 
adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. Aanw. 12 Mei, 
te' 12 uren. Raming ƒ 4700. 

' s - l l a g e , te 1'.' uren. door het ministerie van waterst. enz.: hot maken 
van tien onderbouw der draaibrug met keersluis in de haven te Vlaar-
dingen. Inl, bij den waarnemend eerstaanwezend-ingenieur der Staats
spoorwegen, te Rotterdam. Aanw, 11 en 12 Mei, te 11 uren. Raming 
/• 112,000. 

Donderdag , 20 H e l . 
Horse le , to 10 uren, door het bestuur der waterkeering van bet 

calamiteuse waterschap FllewouHdijk eu den calamiteusen polder Borsele, 
in de directiekeet: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 
30 April '87, van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan 
de waterkeering van bovengenoemd waterschap eu polder. Aanw. 14 
en 17 Mei, te 11 uren. Raming / 14,456.12. 

l'rijMtpgaaf gevraagd met monster voor de levering franco wal te 
Schoonhoven van 35.000 1c soort vlakke straatklinkers, Utrechtsche 
drielingen. Adres L. F. Redeker, gemeentearchitect. 

http://Leidsc.be


D E O P M E R K E R . 

A F L O O r 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
H o o r n , 1(1 April, vuur rekening dor gemoent 

de levering van .1(10,(1011 Waalstraatklinkers 
ingek. 29 liilj, als: 

per 1000 
C. G. L Koolemans Beunen, 

Utrecht. SOUoilO Rr. Waalstr 
N. I'aré, linden, 200,000 Waalstr, 

100,000 id. dczcli'di 
Ratering Arntz. 

Nijmegen, 200,000 
dezelfde, 200.000 

Jae. Ilellendonrn, 
Indoornik hij 
Randwijk, 10°'i™-°00 
dezelfde id. 

Wed. P. v. Voort-
liuizen, Leerdam, 150,000 

Firma N.Terwindt, 
Doornenburg, 800,000 
dezelfde, «00,000 

J . Zeij lomaker Jbz., 
Hoorn, 
dezelfde, 
dezemie, 
dezelfde, 
dezelfde, 

B, .1. Stegeman Jr. 
Deventer, 
dezelfde, 

Van Dam & Co., 
Wageningen, 
dezelfde, 
dezelfde, 

E.v. Holst, Arnhein,200.000 
dezelfde, 200,000 

J. v. Mees. Nij
megen, 100.000 id. 

Wed. P. Post, Dreu-
mel bij Tiel, 100.000 id. 
dezelfde, 200,000 id. 

Wolf & Co., Wa-

ƒ 10.50 
» 12.011 
» 12.60 

vl. 
gelr. 

id. vl. 
id. getr. 

id, 

iil. mach, 
id. Iianilv. 

12.1(1 
12.10 

12.20 
12.20 

12.110 

12 
12.21 

300,000 id. I2.S0 
300,000 id. J, 13.40 
loo.ooo id. t 13.20 
100.000 id. 1 13.20 
300,000 id. » 12.30 

200.000 III. 12.55 
100,000 id. 13.— 

100.000 2»/0 id. 
300,000 2% id. 
50.000 Ü% ill. gelr. 

id. 
id. 

getr. 

12.60 
12.20 
11.90 
13.80 
12.60 

12.30 

18.2E 
is.se 

id. 
id. 
id. 
id. 

i.i. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. getr. 

genillgeu, 150.000 id. a 12. 
dezelfde, 150,000 id. » 11.' 
dezelfde, 100,000 id. . 12.50 
dezelfde, 100,000 id. a 12.25 

Vroom, Kol en V. 
Jioijon, Deventer, 300,000 id. 

II. de Maas & Co., 
Asperen, 300,000 id. 

D. L. v. Walree, 
Brammen, 
dezelfde, 
dezelfde, 
dezidfde, 

D. Baron v. Asbeck, 
Arnhem, 100,000 
dezelfde, 150,000 
dezelfde, 150,000 

J. W. Steens Zijnen, 
Nijmegen, 
dezelfde, 
dezelfde. 

II. J. Nienhuis, 
Ruis, 
dezelfde, 

Gebr. Bos, Haar
lemmermeer, 
dezelfde, 

.1. v. Hulst, Har-
lingen, 

G. J. Mijnliof, 
Renkum, 
dezelfde, 

Th. J. Vermaak 
Utrecht, 
dezelfde, 

A. Vermeulen & Co. 
Deest bij Druten, 150,000 Waalstr 

Bekker en Bos, 
Wageningen, 300,000 

C. Peters, Lobit, 150.00(1 
Geb. Stolk, Druten, 50.000 

dezelfde, 50,000 
Firma I). Terwindt. 

W.-Pannerden. 300,000 
Mr. .1. E. II. baron 

van Nagel van 
Amjiscn, 300.000 id. a 11.87 
Gegund aan Jan Zeijlemakcr Jbz.. te Hoorn, 

voor ƒ 12.30. 
Karlrhem. 15 April, voor rekening der hoog

heemraadschappen dc Alblasserwaard met Arkel 
beneden de 600we en de Vijf lleerenlandeii; 
minste inschr. waren: 

Perc. 1, liet hei-stellen der huizen, keeten, 
sluizen enz., A. dc Groot Cz., Ileukeluin, / 2600. 

50.000 
115,000 
75,000 
60,000 

66,000 
50,000 
17,000 

150,000 l»/0Rijksform. 
50,000 gewoon » 

150,000 
150,000 

200,000 Friesche, 

200,000 Waalstr. 
300,000 id. 

200,000 id. 
40,000 Utr. Waalstr. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

11.98 

12.34 

13.70 
13.70 
12.70 
14.70 

» 12.' 
» 12.85 
I 12.65 

II 12.25 
a 12.25 
» 12.25 

.1 13.50 
» 12.50 

,i 12.25 
» 12.L5 

i) 11.85 

» 12.64 
ii 12.14 

ii 12.39 
» 15.39 

» 12.98 

» 12.75 
» 12.60 
» 12.25 
a 12.— 

» 12.15 

Perc. 2. het verhoogen van den henn van 
den Diefdijk, C. van Gent, Leerdam, ƒ 2360. 

Peiv. 3, het vierkanten van de kruin enz. van 
den Diefdijk. dezelfde, ƒ 6575. 

Perc. 4. het vierkanten en verhoogen van de 
kruin en het verzwaren van den buitenloop van 
den Diefdijk enz.. .1. Slerk. Arkel. ƒ 11.600. 

Perc. 5, het vierkanten van de kruin en in 
profiel brengen der loopen van den Diefdijk enz... 
I'. Sterk, lleukeltllii, _/ 5775. 

Perc. 6, het vierkanten van de kruin enz. van 
den zuider Lingedjjk, .lob. Vink. Spijk. /' 860. 

Perc. 7, het vierkanten van de kruin eu in 
profiel brengen der loopen van den zuider Ling 
dqk, dezelfde, ƒ 6150. 

Echten. 15 April: het graven van 8000 Ml 
slooten 9000 SP greppel in den veenpolder van 
Echten, in 4 perceelen; minste inschr waren 

per str. > 
f 0.19 
» 0.18 
» 0.26 
II 0.17' 

perc. 1, A. Negeniiaii. Bakhuizen, 
« 2. M. G. Agricola. St.-Xicolaasga, » 
a 3, F. Bruinsiiia. Oosterzee, a 
» 4. .1. Scholte. idem » 
lleetsterxw-nag. 16 April: het vergt 

van de boerenplaats in gebruik bij Jan Joiigsin: 
te Beotsterzwaag. onder beheer van den urchitet 
L. de Goed. aldaar; ingek. 8 hilj., als 

geheel gedekt gedeeltelijk 
met riet gedekt. 

.1. K. Ilui'gii, Terwispel, / 2437 / 2240 
A. T. V. d. Veen. idem ' 2458 2182 
K. A. v. d. Veen, Drachten. 2238 1978 
P. J. Vonk, Ureterp, 2224 1947 
T. T. v. Kijk, Lippenhuizen, 2155 1944 
II. Kenning. Ureterp, 1985 1885 
A. Ileinmiuga. Beetsler-

zwaag. 2077 1833 
.1.1.. Kppinga, Lippenhuizen, 1978 1785 
gegund. 
Raming /' 2250 f 2000 

Termuiiten. 16 April: de levering van 120 
stère keislag en 80 stère grint, voor de gemeent 
ingek, 5 bilj., als: 
II. Timmer,' te Finsterwold. J 1352.10 
F. Schutter, * Termunterzijl. n 1340.7" 
II. J. Kruiziuga, » Mlijhuin, i 1339.3, 
E. Brons. n Wagenborgen, H 1320 
,1. P. Hommes, a Finsterwold, » 1133 

llrrgcn-on-Zootn. 17 April, onder het heheei 
der genie, te Breda: lo. het éénjarig onderhoud 
Ier kazernegebouwen enz., te Bergen-op-Zoom 
ingek. 5 bilj.. als: 

te Halsteren, 
i> Bergen-op-Zoom 
a idem 
ii idem 
» idem 

ƒ 0950 
a «620 
a «800 
a 6764 
a 6745 

H. v. Loon, 
M. A. v. Loon 
M. .1. Horsten, a 

J. Hornstra, » 
A. Gorren, i 
zegund. 
Raming 

So. eene gedeeltelijk 
gebouwen enz.., te Bi 
3 hilj., als: 
W. H. Horrie Lz , te Bergen-op-Zoom 

de Waal, • idem 
Horrie Lz., a idem 

zegund. 
Raming 

s c x l i i r r i i n i . 17 April, voor rekening der 
meente Barradeel: lo. de levering van 896 stère 
grint; ingek. 2 hilj., als 

|>er stère 
A. Deelsma. te Rinsumageest, J 2.92 

W. Prinsen A. Poetser, > Oudebiltzijl, 'a 2.92 
Bij loting gegund aan W. Prinsen A. Boetser. 
2o. de levering van 80 stère mac tdaui; ingek. 

5 bilj., als; 

f 6750 
verving van kazerne 

en-op-Ziioin; ingekomen 

/ 1160 
» 975 
a 890 

/ 1000 

Sleeswijk. Lemmer, 
Postma, Veenwouden, 

W. Prins en A. Boetser, Oudebiltzijl, 
II. J. Riusina en P. J. Vonk, Ureterp, 
P. Plukkel, Leeuwarden, 
gegund. 

A r n h e m , 17 April: [het houwen van maga
zijnen voor schoorsteenmantels en grafmonu
menten aan de Rietgrachtstraat te Arnhem 
inder beheer van de architecten G. J. Van Gendt 

|ier stère 
] 7.7r 
a «.29 
» 6.25 
a 5.93 
a 5.78 

en C. M. G. Nieraad; ingek. 10 hi 
D. A. Roskam, te Arnhem, 

als: 
' 10,016.50 

9,365 
9,360 

J. Mulder, » idem 
J. de Ruijter, » idem 
J.v. Bink. Oosterbeek 

en W. Wissing, u idem » 0,030 
J. P. Welsing, » idem a 9,010 
Gebr. v. Daalen. » idem a 8,964 
Joh. v. Toll, a idem a 8,940 
B. Bolder, a idem » 8,880 
W. I.ensink ,* Zn., a idem a 8,78» 
W. Bejjer Jr., a idem a 8,640 
geglllui. 

A r n r . c n . 17 April: het houwen van een be
waarschool met ondeiwijzerswoiiing, voor de 

vereeniging voor de christelijke bewaarschool; 
ingekomen 5 bilj., als: 
•I. Kolijn. Neuzen, f 4244 
D. W. F. Kaiser, Zaamslag, » 4089 
P. Duüvestein eu P. .1. Wisse, idem » 3994 
C. Maters. Vlissingen. a 3920 
SI. D. de Putter, Neuzen, » 3476 
gegund. 

' s - l lngc . 19 April: bet hestorten van den 
oever langs de voormalige Rijks-ipiarantai 
plaats op het eiland de Tien-Gemeten; ingek. 
3 bilj,, als: 
M. v. Honweningen, 
G. de Hoog, 
C. Roskam Jz., 
Raming 

llinen (Geld.), 
kerk met tore 

te Sliedrecht, 
n Gorichem, 
n Sliedrecht, 

ƒ 2545 
a 2291 
a 2160 
a 2500 

19 April: het bouwen eener 
pastorie, voor het R.-K. 

parochiaal kerkbestuur van den II. Gregorius, 
onder beheer van den architect G. te Ifiele Wz., 
te Deventer: ingek. 9 bilj., als: 
.1. II. .1. Ki'iisjnk, Kuilenburg, f 35.000 
J. v. Groeneuila.il, 's-llage, » 31,795 
Th. Nieuwboer, Oosterbeek, » 30.480 
A. Moons, Merkel bij Rotterdam, » 29,775 
C. v. Schaik, Utrecht, » 29,700 
A. v. d. Meer. Zevenbergen, a 29.210 
G. v. Rasse), Utrecht, » 27.760 
.1. Roodenrns, Enschedé. » 27,698 
Firma J A. de Bont en L. G. Struijcken 

Utrecht, » 26,790 
gegund. 

O s , 19 April: het bouwen van fabrieksge
bouwen niet kantoor en knechlswnning, voor A. 
J. van den Mergh. onder beheer van den bouw
kundige .1 de Beer, te Tilburg; ingekomen 2 
bilj., als: 

'II. R. Hendriks, ƒ 11,448 
F. v. Dinther, e 8,808 

's-Hage, 19 April, voor rekening der gemeente: 
lo. het verlengen der Roggeveenstraat; ingek. 

bilj.. af 
P. v." Vliet, i 
P. Kraaijeveld Dz., 
G. Keij. 
II. Jongenburger, 
M. L. v. Spanje, 
A de Waard,' 

de Mruijn, 

'lage, ƒ 2299 
. 2240 
a 1985 
» 1970 
» 1949 

1798 
1789 

Rotterdam, 
Wadilinksveen 
's-llage, 
idem 
idem 

2o. het verbeteren van privaten en urinoirs 
in 4 gemeentescholen; ingek. 7 bilj., als: 
G. v. d. Lisbont, te 's-llage, ƒ 11,350 
Gebr. Houtman, a idem i 11,310 

L. Weides. » idem » 11,150 
de Haas, a idem » 11,000 

A. C. Paaidckoopor, a idem a 10,400 
Wijlirans & Co.. a idem a 10.100 

11. 'de Swart & Zn., a idem a 9,878 
Bsrleheas, 19 April: de levering van 100.000 
200.000 le soort harde, vlakke en getrokken 

straatklinkers, vrij voor den wal; ingekomen » 
bilj., als: 

per 1000 stuks. 
N. Terwindt, 
Hoornenburg, ƒ 11.14 

Wed. P. v.Voort-
huijsen, Leer-

11.90 vlakke ) 
11.50 getrokken [ 
10.90 hard getr.) 

op den wal 

10.50 voor 50,000 stuks 

dam 
dezelfde, 
dezelfde, 

SI. Viruly & Zn. 
Vuren, 

.l:iii-i en Moolcn 
burgh, Gorichem, 10.25 voor den will 
dezelfden, 10.50 op den wal 
dezelfden, 10.75 op het werk 

Rendorp en Co., 
Weurt (G.), 11.40 
d. Worp, idem 11.39 

II. de Haas, 
Asperen, 11.15 gegund 

Wed. J. G. v. Kuijk, 
Zalt-Bommel, 11.25 

B. Versteeg, 
Nieuwaal, 11.24 
Amsterdam. 19 April, voor rekening der 

Hollandsche IJzeren-spoorwegmaatschappij: lo. 
" stek no. 384, liet maken van een beschoeiing 
uiigs het noordorla m Una >fd van de brug over het 

Noordzeekanaal, te Vellen; ingek. 5 hilj., als: 
.1. Kalis Jz., 

. J. Sleekers, 
D. v. Doom, 
Ph. Braun, 
Kok, 

Bovendien 1 bilj 
Raming 

to, Hestek no. 

te IJmiliden, ƒ 3178 
a Amsterdam, a 2700 
a idem » 2678 
a Beverwijk, a 2578 
a Umuiden, a 2440 

. van onwaarde. 
/ 3400 

373, het vervangen van de 
^ 'goter.-ijzeren bovenbouwen van drie bruggen 
en den liouten onderbouw van ééne brug door 
plaatijzeren bovenbouwen, met bijbehoorende 
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werken, in den spoorweg tusschen Amsterdam 
en Leiden; ingek. 10 bilj., als: 
G. J. Wispelweij & Co., Zwolle, ƒ 22,700 
T. Los, Leiden, a 22,520 
A. Slachiels & Co.. Wagenberg b/Breda, a 21,980 
D. A. Schretlen & Co., Leiden, » 21.970 
A. Vos Rz., Amsterdam, a 21,970 
A. Korteweg, Zevenbergen, a 21,918 
V. l'h. Braun, Beverwijk, » 21.600 
II. J. Meekers, Amsterdam, a 21,500 
G. D. v. Doom, idem a 21.400 
L. Kok. Umuiden, a 21,200 
Raming •> 22,600 

L e l d e n . 1» April, voor rekening der gemeente: 
10. het dem|H'n en rioleeren der Zijdgracht en 
hijbehoorende werken; ingek. 14 bilj.; 
hoogste inschr. J. K. Tom, Leiden, ƒ 8369 
minste a G. Splinter, idem a 598:! 
gegund. 

2o. het plaatsen van een brugwachtershuisje 
aan het Utrechtscheveer; ingek. 11 bilj.; 
hoogste inschr. II. G. Kloos, j 589 
minste » G. v. Tol, Leiden. a 380 
gegund. 

3o. het leggen van eenige klinker- en kei-
bestratingen; ingek. 8 bilj.; 
hoogste inschr. G. Keij. Rotterdam, ƒ 11.600 
minste a C. SI. Rozenburg, 

Naaldwijk, a 7,600 
Gunning aangehouden. 
Maastricht. 19 April: lo. liet maken van 

bestrate goten enz., op den Rijks-grooten-weg 
der le klasse Maastricht—Battice; ingekomen 4 
bilj.. als: 
D. W. Bloem, te Weurt (Geld.), / 1945 
E. l i . Dupuits, a Wijlré, » 1883 
11. L'mmels, » Maastricht, a 1873 
Jos, Kleun, » idem » 1637 
Raming » 2i;oo 

2o. het leveren en verwerken van onderhoiids-
materialenopden Rijks-grooten-weg der le klasse 
Maastricht—Nijmegen: ingek. 4 hilj., als: 
G. Smeets, te .Maeseijk (llelgië), / 5295 
L. Laudy, a Venloo. » 4920 
H. v. Gasselt, a idem » 1850 
G. Straatman, » Linne, a 4678 
Raming » 5000 

Assen , 19 April: het verbouwen van het huis 
op den hoek van den Brink en de Mrinkstraat, 
onder beheer van den architect T. Boonstra; 
ingek 6 hilj., als: 

G. Broekema, ƒ 10,974 
I). Noising a 10,575.50 
II. Jaliingh en II. Smallenbrock, a 10.243 
D. H. Wieling, a 9,860 
II. de Vries, a 9,400 
llarco Winters, » 9,059 
gegund. 
Raming ƒ 9,100 

1 u n t i l . 20 April: het maken van eene 
wachtel «woning op het station Zevenbergen, 
ten behoeve van den spoorweg van Rotterdam 
naar Rozondaal; ingek. 3 bilj., als: 
A. II. Lucas. te Zevenbergen, f 2849 
W. ,1. Segboer, a idem a 2724.65 
A. v. Meer, a idem a 2515 

A m s t e r d a m . 20 April, onder het beheer der 
genie, aldaar: lo. het verbeteren van het terrein 
der exercitie-batterij te Amsterdam; ingek. 8 
bilj., als: 
M. Greve, te Nieuweramstel, / 1513 
L. Bouwman Jr., a Amsterdam, a 1338 
A. Helsen, » idem » 1295 
P. J . Vos, a idem a 1270 
J. Faas, a idem a 1250 
C. v. Boven. a idem a 1250 
Remind en Boeljon, a Watergraafsmeer, » U85 
J. Pout, » Amsterdam, » 1090 
Raming » H00 

2o. hot leveren van kazememeubelen te Am 
sterdam; ingek. 10 hilj., als: 
A. Helsen, te Amsterdam,. ƒ 1825 
J. Poot, a idem » 1700 
L. Bouwman Jr., a idem • 1680 
Knipper en de Vree, a idem a 168fi 
J. Dekker l'z.. a Zaandam, a 1590 
K. Hollander, » Gouda, a 1576 
B. Cruilf, a Amsterdam, a 1560 
A. T. Sleeswijk, a idem a 1528 
Renaud en Boeljon, a Watergraafsmeer, a 1494 
J. P. i l . de Kruijff Jr., » Amsterdam, a 14110 
Raming » 1700 

So. het doen van verschillende voorzieningen 
aan kazernegebouwen en aan de militaire bak
kerij te Amsterdam; ingek. 12 bilj., als: 
C. v. Boven, te Amsterdam, ƒ 5102 
A. Helsen, a idem a 5100 
L. Bouwman Jr., » idem a 4936 
Knipper en de Vree, a idem a 4896 
C. J. Slaks Jz., » i'lem a 4688 
J. Poot. a idem a 4800 
G. Woud, » idem a 4774 

P. J. Vos, te Amsterdam, ƒ 4750 
B. Crnill', a idem a 4780 
J. P. II. de Kruiff Jr., > idem a 4600.60 
W. L. Leibbrandt, » idem a 4598 
Renaud en 

Boeljon, te Watergraafsmeer, a 4583 
Raming » 5135 

V l i s s i n g e n , 20 April, onder het beheer der 
genie, te Breda: lo. het éénjarig onderhoud van 
de werken en gebouwen enz., te Vlissingen en 
te Ratnmekens; ingekomen 3 bilj., als 

ƒ 3983 
> 39(10 
» 3875 
a 42O0 

éénjarig onderhoud van de kazerne-
enz, te Middelburg; ingekomen 3 

te Vlissingen. 
idem 
idem 

I). Bijl, 
J. Slonjé, 
(.'. Maters, 
Raming 

2o. hot 
gebouwen, 
hilj..; als: 
M. .1. de With. te Middelburg, /' 3175 
J. M. v. Ilitinars & Zn., » idem » 3166 
1'. Krijger & Zn., » idem » 3U40 
Raming a 3200 

• - l losih. 20 April, onder het beheer dei-
genie, aldaar: lo. het éénjarig onderhoud van 
de werken, gebouwen, enz., te 's-Bosch, St.-
Andries. ('rèvecoeur, enz., ingek. 5 hilj.. als: 
J. SI. Gruijters, te 
L. Hiirkcns, a 

M. v. Hoiiwelingen, Sliedrecht, / 4730 
B. de Waerd, Nieuwenhoorn, » 4686 
M. Bot, Vlaarilingen. » 4669 
A. Moer Wz., Sliedrecht, » 40l'.5 
C. v. d. Plas, Hardinksveid, » 4575 
C. de Groot, Sliedrecht, I 4555 
ü. Beenhakker Gz... idem » 4488 

j G. de Hoog. Gorichem, » 4466 
W. Volker. Sliedrecht, a 4334 
A. Prins Thz„ idem » 4272 
T. de Groot. Gioscndam, » 3980 
C. Roskam Jz., Sliedrecht. » 8870 
Raming » 4760 

2o. het voortzetten der verdedigingswerken 
aan den rechteroever der doorgraving aan den 
Hoek-van-Holland; ingekomen 6 bilj., als: 
A. Volker Lz., Sliedrecht en P. A. 

Bos, Gorichem. 
I.. Kalis Kz, Sliedrecht, 
A. Moer Wz... idem 
B. de Waerd, Nieuwenhoorn, 
C. Roskam, Sliedrecht. 
C. v. d. Plas, Hardinksveid, 
Raming 

3o. het leggen van een aanhechting 
tien strekdam no. 17 aan den linker 

Tb. Meuwese, 
l'h. H. Dirks. 
Th. A. v. Havenstein, 
Raming 

2o. eene verving enz. van 

/' 9050 
81165 
Ss'.is 
s.v.i; 
8097 
9500 

e bouwen en voor-

li! isch 
idem 
idem 
idem 
idem 

werpen te 's-liosch; ingek. 3 bilj.. als: 
W. Willemse, te 's-Bosch, / 890 
J. C. SI. Ilickmans, » idem a 881 
F. II. v. ('den, a idem a 779 
Raming / 1000 

De laagste inschrijvers zijn als aannemers 
voorgedragen. 

Vlaast i i , i n . 20 April, onder het beheer der 
genie, te Nijmegen: lo. het éénjarig onderhoud 
iler kazernegebouwen, enz., te Maastricht; ingek. 
4 bilj., als: 
,1. Réggers, te Maastricht, ƒ 0240 
H. I'iiunels, a idem a 5874 
J. II. Meijer*, » idem a 5449 
J. Schenk, » idem a 5390 
Raming » 5950 

2o. het verbeteren van vloeren en het her
stellen van daken van militaire gebouwen te 
Maastricht; ingek. 4 hilj., als: 
.1. Reggors, te .Maastricht, ƒ 2288 
J. II. Meijers, a idem a 1892 
II. Uminèls. a idem p 1687 
J. Schenk, » idem » 1854 
Raming a 2C00 

De minste inschrijvers zijn als aannemen 
voorgedragen. 

K t . - M a a r t e n s d i j k , 20 April: het vernieuwen 
van de zeesluis van den polder Slabbecoorne; 
ingek. 7 hilj.. als: 

II. M. v. Bezooijen, ƒ 1040 
G. Holier Gz., )• 1038 
A. v. Ilainine, » 1272.81 
A. v. Bezooijen, • 1225 
S. Sluller Jr., a 1221 
J. SI. Kaiillinann. a 1200 

, D. Hartog, a 1205 
gegund. 

W l s s e k c r k e , 20 April: het verbeteren en 
onderhouden der waterkeeriiig van den calaiui-
tenzen polder Anna-Friso, ged. '86/'87; ingek. 5 
bilj., als: 

tc Kolijnsplaat, 
a idem 
a lliuinisse, 
a Kolijnsplaat, 
ii Briunisse, 

J K.,700 
» 16.440 
i' 18,898 
I. 13,940 
a 15,186 
a 14.490 
I) 16,800 

idam bin-
oever der 

onder de gemeente 
:., als: 

rivier de Moven-Merwede 
Woudrichem: ingek. 6 bi 
C. e d. Plas. Hardinksveid, f 10.200 
G. de Hoog. Gorichem. a 9.590 
B. v. d. Heuvel. Werkendam, » 9.367 
II. Dubbeldam, Gorichem, a 9.348 
,\. Kraaijeveld, Sliedrecht, » 9,148 
W. Baggerman Neilerhemert, » 8.715 
Raming a 9.700 

4o. het maken van gebouwen en eenige andere 
werken tot uitbreiding van bet station Leeuwar
den: ingek. 17 bilj., als: 
.1. Dokter, Leeuwarden. J 
.1. Rüding. idem • 
C. M. Hoozenhnrg, Naaldwijk, a 
W. Westerhof, Weesp, » 
P. Vlasman, Utrecht, 
A. v. d. Meer. Ballingen, 
II. Hendrix, Amsterdam. 
K. .1. B. v. Dainnie, idem 
II. T. Biesina, Bozum, 
T. Hilaiius Wz., Leeuwarden, 
J. A. de Graaf en T. J. V. d. Stcelen, 

121.300 
119,892 
116.000 
116.440 
115,290 
111.000 
113.970 
11.'1,670 
113.465 
112,000 

1011.600 Snoek 
F. Aberson, Steenwijk en J. Otten, 

Meppol, » 109,800 
I). V -deining Az... Dordrecht, » 106,467 
G. Goedhart. Nijmegen, a 107,400 
K. Blocker, Ziltfen, a 105.600 
T. G. Bekhuis en D. Damstra, 

Leeuwarden, a 104,800 
Tj. Th. Kloosterman, Hemclum en 11. 

G. Brouwer. Stiens, » 104.700 
Haming » 125,800 

A'ci i /en. 21 April, onder het beheer der genie, 
te Breda: lo. het éénjarig onderhoud van de 

bouwen te Neuzen eu Ellewouts-werken 
dijk mg; k 6 bilj 
D. v. d. (Inden, 
H. Walraven, 
.1. Kolijn, 
M. D. de Putter. 
C. de Sinidt Cz., 
C. Slaters, 
Ram in. 

als 

P."Verburg, te Kolijnsplaat, f 2400 
M. itreas, a idem a 2356 
A. v. Dupering, a Bruinisse, » 2342 
P. v. tl. Berge, a Kolijnsplaat, a 2340 
C. Bolier Cz., a Bruinisse, a 2327 
Raming / 2342.9(1 

'» lliiae. 20 April: het maken van een ge
bouw voor den dienst van het loodswezen, te 
Maassluis; minste inschr. was A. Rutgers, te 
's-Hage, voor / ' 14,975. 

I l o l s u a r d . 20 April, voor rekening der ge
meente: de levering van hout en steen: lo. 
hout; ingek. 3 hilj., als: 
D. v. d. Werf Gz., te Bolsward, 
II. Schoonholl. a idem 
Schrale en Fekkes, » Workum, 
gegund. 

2o. steen; ingek. 3 bilj., als: 
Firma Fontein, te Franeker, 
D. v. d. Werf Gz., « Bolsward. 
Faher & Co., • Harliiigen, 

Het laatste biljet was niet volgens A. V. 
Gegund aan L'. v. d. Werf Gz. 
' s - l lnge, 21 April: lo. het maken van werken 

tot verdediging van den rechteroever der Dori
sche Kil, onder de gemeente 's Gravendeel; 
ingekomen 13 hilj.,als: 
T. Kleyn, Sliedrecht. ƒ 4990 

Neuzen, 
idem 
idem 
idem 
idem 

Vlissingen, 

/' 2815 
.. 2723 
.1 2710 
•i 2058 
II 2615 
II 2610 

291)0 
2i>. het éénjarig onderhoud van de zeeweringen 

f 369 
a 335 
» 310 

ƒ407 
a 379 

370 

te Neuzen; ingekomen 6 bilj., als: 
Sas-van-Gent, 
Vlissingen, 
Neuzen, 
idem 
idem 
idem 

ƒ 0166 
.1 6150 

5696 
i. 5535 
I, 3525 
» 543S 
» «550 

het bouwen van een zaal 

P. de Vriend, 
C. Maters, 
D. de Doeliler, 
I. . Koole, 
A. Tholeiis llz.. 
M. v. d. lliiek. 
Raming 

H r p i i e l . 21 April 
voor O'.'O pci-soiien. voor de Wed. G. B Ogterop, 
onder beheer van den architect S. II. van der 
Veen: ingek. 7 bilj., als: 
.1. Withaar, te .Meppol, ƒ 9960 
II. Timmer, » idem • 9708 
A. Hazelaar, » idem » 9300 
II. Zwikker, » idem » 9130 
.1. Eiiiiuink, a idem » 9075 
Ii. Bruintjes, » idem » 6998 
,1. Hesselingén, » idem • 8461 
gegund. 

H r d i i i n . 21 April: eene 
het gemeentelijk armhuis 
G. Wolthuis, 
S. Kiemer, 
II Smit. 
.1. Priet. 
A. Bcnninga. 
W. Rothschafor. 
J. Pot, 
T. Bos. 

vertiinniiring aan 
ngek. 11 bilj., als: 

Bedum, 
i idem 
• idem 
i idem 

idem 
Stedum. 

idem 
Bedum, 

ƒ 1770 
» 1752 
» 1726 
a 1690 
» 1600 
a 1499 
a 1470 
a 144(1 
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H. Moorman, 
L. Dekker, 
L . Bos, 
Raming 

H e l d e r , 22 April: 

te Bedum, ƒ 1428 
I idem » 1860 
» idem » 1150 

» 1375 
het doen van voorzienin 

gen aan of bij dc militaire gebouwen in de 
stelling Helder, onder het beheer der genie, 
aldaar; ingek. 7 bilj.; 
hoogste inschr. f 4600 
minste » A. Bos, "„ 4355 
Raming , 4050 

H i l v e r s u m , 22 April: eene gedeeltelijke ver
bouwing van het huis 110. 110 aan de Groeft, te 
Hilversum, onder beheer van den architect .1. 
Rietbergen; ingek. 5 bilj., als: 
G. Sappen, te' Hilversum, f 3200 

Ponren, » idem » 3053 
.1. X. Swaan Jr., » idem » 2991 
J. v. d Brul, » idem » 2020 
R. Mouw, » idem » 2879 

(.01 h l iein , 22 April: het houwen van een 
neerenhuis voor II de Gier. onder beheer van 
den architect C. J. Sonneveld: 

Perc. 1, timmer- en metselwerk; ingekomen 
12 bilj., als: 

tc Gorichem, 
idem 
idem 

Sliedrecht, 
Gorichem, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

stukadoor- en hardsteeuwerk; 

J. Hoogbruin, 
D. Sizoo, 
II. PeUekaan, 
P. Kraaijeveld, 
L. Schaap. 
C. Kxalto. 
J. Opstelten, 
W. Smits, 
C. Verwen, 
M. Benard, 
J. Buiteman, 
C. Muilwijk. 

Perc. 2. metsel 
ingek. 5 bilj, als 
D. .1. de Joode, 
11. de Kriek, 
•I. Bulier, 
J . v. d. Laak. 
C. .1. Schouwenburg, 

Perc. 3, verf- en 
bilj.. als: 
F. Sterkenburg, 
H. Schram, > 
J. v. d. Hage, 1 
L. Donken. 1 

Perc. 4. loodgieterswerk; ingek. 3 bilj 
L- Je Bruin, te Gorichem, 
f .Wcij l , „ idem 
W. Rodekerke, a idem 

Massa: ingekomen 3 bilj., als: 
I'. Kraaijeveld. te Sliedrecht, 
II. PeUekaan, » Gorichem, 
A. Stravers, • Spijk, 

ƒ 1700 
» 1662 
» 1620 
» 1565 
» 1535 
» 1480 
» 1474 
» 1420 
» 1389 
» 1360 
» 1299 

1247 

te Gorichem 
» idem 
» idem 
> idem 
t) idem 

glaswerk 

f 1991 
» 1985 
•> 1950 
a 1930 
» 1793 

ingekomen 4 

te Gorichem, 
a idem 
» idem 

idem 

f 379.75 
» 345 
» 345 

309 
, als: 

j 231 
a 198 
•> 184 

ƒ 4167 
» 3S25 

35511 
In perceelen aan de laagste'inschr. gegund. 
OosierlMiiii. 23 April: het uitbaggeren en 

uitdiepen der haven over eene lengte van 1638-
M.: ingek. 9 bilj., als: 
T. Klenn. 
A. L. (lot, 
Joh. de Vos, 
Job. Domen, 
VV. Blewaiuis, 
J. Fasen, 
II. do Groot. 
A. Macbielsen, 
II. Kanters, 

I. ru i l ingen 
de beschoeiing 
deelte stapelsteenglooüng ten zuidoosten van de 
draaibrug over het Hoendiep te Enumatil; inge-

.., . t , i.:i: . 

te Sliedrecht, ƒ 8563 
» idem » 6800 
» Oosterhout, a 5677 
» idem » 5650 
» idem a 5485 
» Waspik, a 5350 
a Sliedrocht, » 5210 
» Wagenberg, » 5160 
a Waspik, » 4999 

23 April: het vernieuwen van 
ten noordoosten en van een ge

komen 14 bilj., als: 
J. v. d. Berg. 
J. Port, 
J. Timmer, 
II. d. Wind, 
H. Formsma, 
J. Zeldeuriist, 
R. Dijkstra, 
S. Meyers, 
J. W. d. Vries, 
C. v. d. Veen, 
.1. X. Kriiiziiiga, 
W. d. Vries, 
I. Lubsen, 
S. II. Kramer, 
Raming 

t r n h e i n . 23 
meente: lo. het 

te L'lriua, 
• Stedum, 
a iibergum, 
»> Zoutkamp, 
» (oijpskerk, 
a Warfum, 
• Kollum, 
i> Bedum, 
a Smilde, 
a Meusingeweer, 
» Groningen, 
a Garnwerd, 
• Zuidwojde, 
a Bedum, 

/' 4647 
a 4640 
a 4630 
a 4597 
a 4580 
a 4566 
a 4536 
a 4500 
a 4479 
a 4475 
» 4292 
a 4240 
a 4050 
a 3978 
» 4230 

April, voor rekening der ge-
: leveren van 2 ijzeren brug. 

Schepen met sclu-agen en dwarsbalken, voor de 
gemeente-schipbruggen te Arnhem en te Wes-
tervonrt; ingek. 12 bilj., als: 
G. Knol, directeur der Commercie 

Compagnie, Middelburg, / 7400 . 
.1. Meijer. Zalt-Bommel. ,1 6400 | 
Wed. C. Koele & Zonen, Slikkerveer, a 5980 ; 
M. v. d. Kuijl, idem a 5700 | 

E. J. Smit & Zn., Hoogezand, ƒ 5500 
Xaamlooze Vennootschap, Machinefabriek 

Katendrecht, Rotterdam. » 6300 
G. G. Bodewes, Martenshoek, a 529") 
P. Boele Pz., Slikkerveer, » 5270 
Maatschappij de IJscl, Kampen, a 5200 
lb. Meyer, Arnhem, » 5092 
P. Boele Pz., Slikkerveer, 5070 
A. Vuijk, Kapelle a,d. IJscl, , 4949 

In beraad gehouden. 
2o. het onder profiel brengen en verharden 

van de Gravenstraat; ingekomen 4 bilj., als-
M. P. Vale, ƒ 64'j 
«, ó v ' , d „ H e i J d « " . a 580 W. H. de Haan, , 574 
G. II. A. Eibers, „ 54a 
gegund. ' 

3o. het maken, leveren, stellen enz. van 
schoolmeiibelen in twee perceelen; ingekomen 
9 hilj., a!s: 

T» IJ V O E G S E L 

VAN 

M. Wardenier Jz., 
D. A. Roskam, 
B. Bolder, 
Gebr. v. Daalen, 
.1. W. Janssen, 
W. A. R. Kok, 
G. J. Lucassen, 
G. Liefting, 
.1. de Ruijter, 

Perc. 1 gegund; 

perc. 1 
ƒ 3985 

2997 
2750 
2724 
2690 
2592 
2519 
2373 
1999 

perc. 2 
ƒ798 

350 
417 
312 
419 
368.50 
375 
389 
299 

perc. 2 in beraad gehouden. 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 1 MEI 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N 
Maa iidag , :t Me i . 

Maant r i c h t , tc 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: liet verbeteren van een weg langs 
de Zuid-Willemsvaart, tusschen den weg naar Smeermaas bij de over
welfde doorvaart en den Singelweg buiten de voormalige BoscnpOOrt, te 
Maastricht, lui. bij den hoofdingenieur in het 7e district en den inge
nieur Bekaai', beiden te Maastricht. Aanw. gehouden. Burning ƒ 1730. 

AiiiMterrtam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het inrichten van de o|>o)ibaro lagere school der le klasse no. 5, 

op bét voormalig Loidseho kerkhof, tot een school voor «00 leerlingen; 
2o. het verlagen en verbroeden van «Ie bruggen no. 20 over de Heeron-

graeht aan de Leliegracht en no. 21 over de Leliegracht aan do Hee-
rengracht; 

8o. de levering van ruim 33 ton balkijzer voor de sub 2a. genoemde 
bruggen; 

4o. het verrichten van baggerwerken in grachten, slooton en balk-
haveus binnen de gemeente Amsterdam, ged. '80. 

Inl. ten kantore van den stadsarchitect, voor no. I in kamer no. 101 
en voor no. 2 en 3 in kamer no. 98 en 102; voor r.o. 4 op het bureau 
der stadsreiniging, van 10—12 uren. 

kamnet., te I uur. door het Instuur van het stoomgemaal voor de 
polders Broek-en-Matcn-Buitendijks, Haatland en Onderdijks, in het 
raadhuis: 

lo. het verhoogen en verzwaren van p. rn. 1800 M. kanaal kade 
en het uitdiepen van het afvoerkanaal van het stoomgemaal naar zee 
(herbestediug); 

2o. het maken van 2 duikers iu den zanddijk nabij het stoomgemaal. 
* -Hage, te 2 uren, door het ministerie van justitie: de levering 

van bouwmaterialen, ten behoeve van de Rijksgestiehten Veenhuizen, in 
8 perceelen, als: houtwaren, schelpkalk, tras (inlandsch gemalen), 
metsel- en straatsteeuen, pannen, tegels, verfwaren en staulïjzer. lui. 
bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgebouwen 
W. C Metzelaar. te 's-Hage. 

L e i d e n , te 3 uren, door regenten van het Ger. Minne- ol arme 
Oudemaimen- en vrouwenhuis, in het verkooplokaal van notarissen, 
aan de Langebrug no. 58; het afbreken van het oude en het bouwen 
van een nieuw gesticht. Inl. bij den architect W. C. Mulder. Aanw. 
gehouden. 

W a g e n l n g e n , te 5 uren, in den IYoost|>oldonnoIen: het graven van 
de watering het Hammaar. Aanw. te ? uren. 

M.-Ai i i i . ip . i ro t h l*- . te 5 uren, door het dijksbestuur van het Uude-
Bildt: het slatten van de kleine Blikvaart onder St.-.lacohip.irochie, ter 
lengte van 2185 M. Aanw. 23 Mei. te 11 uren, lid. hij D. Keuning, 
aldaar. 

D e v e n t e r , te 6 uren, door II. Veldkamp, in het hotel de Keizer: het 
maken van 3 arbeiderswoningen aan den Zwolschen straatweg. 

Ult lNdag. 4 Hei 
y . w a l l r , te 10 uren, door het dagelijksch bestuur van Salland, 7e 

dijksdistriet van Overijsel, iu het logement de Pauw: 
- lo. het verhoogen en verzwaren van een dijkvak, uitmakende een 
gedeelte van den kunstweg van Zwolle naar Kampen, onder de ge
meenten Zwolle en Zwollerkerspel; 

2o. het .veranderen, verhoogen en verzwaren van een dijkvak, uit
makende een gedeelte van den Katwolderdijk, in de gemeente Zwolle. 
Aanw. 3 Mei. te 9'/i nren. 

K u i l e n b u r g , te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. het auioveeeren van het buis bewoond door den heer Laan. en 

het op ilat terrein volgens teekening en omschrijving bouwen van twee 
woonhuizen, bestemd voor de hoofden der scholen voor gewoon en uit
gebreid lager ouderwijs; 

2o. het doen van eenige veranderingen en verbeteringen aan het 
woonhuis, bestemd voor het hoofd der school voor kosteloos lager onder
wijs. Inl. hij den gemeentearebitect. Aanw. 3 Mei, te 11 uren. 

D e l f t , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
's-Hage: het vernieuwen en verbeteren van schoorsteenen en van eene 
ventihitiekap in en op gebouwen te Belft. Bilj. inzenden 3 Mei, vóór 3 
uren. Inl. bij genoemden ingenieur en den hoofdopzichter, te Belft. 
lïaming ƒ 1330. 

A r n h e m , te 11 uren. door den eeistaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in de Harmonie: het doen van ronrzieningeii aan militaire ge-
bonwen te Arnhem, Bilj. inzenden 3 Mei. vóór 3 uren. Inl. bij ge
noemden ingenieur. Kaming f 4500. 

M - I n n a l a n d . te 11 uren, door het bestuur tier waterkeering van 
den calamiteusen Suzanna|>older, in het gemeentehuis: het maken van 
werken tot verdediging van den oever en van het herstel, de vernieu
wing eu het onderhoud tot 30 April '87 van de aarde, kram-, rijs- en 
steenglooiingswerken. Aanw. gehouden. 

Zevenbergen , te 11 uren. door het bestuur van het waterschap 
voor de stoombemaling van den Nassaupolder, den Areinborgpolder en 
den Blokpoldei', onder de gemeenten Kluudert en Zevenbergen, in het 
koffiehuis van .1. Mol: 

lo. het leveren, stellen en in goede werking opbveren van een 
stoommachine, stoomketel, scheprad BB aauhooren; 

2o. het maken der gebouwen, schoorsteen, steen kolen bergplaats enz. 
Inl. hij den civiel-ingenieur II. Paul .lz.. te Zevenhuizen. Aanw. ge-

gehouden. 
K a a r d e n , te 11 uren, dooi' den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, in de kazerne Oud-Molen: het doen van verbeteringen van 

ondergeschikt belang iu het fort Nieuwershus. Bilj. inzenden 3 Mei, 
vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. Aanw. gebonden. Ranting 
/' 30.500. 

lie In . te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
's-Hage, iu bet bureel v<n»r de schutterij: het vernieuwen en verbeteren 
van sc hoor steenen en van eene veutilatiekap in en op gehouwen te Helft, 
onder het beheer der genie, te 's-llage. Bilj. inzenden 3 Mei. vóór 3 
uren. Inl. bij genoemden ingenieur en den hoofdopzichter, te Helft. 
Haming f 1360. 

l i iiieluii (Geld.), te 12 uren, door burg. en weth., ten huize van G. 
van den Bos: 

lo. het bouwen van 2 woningen niet bestuurskamer onder één dak, 
in 2 perc; 

2o. het uitvoeren van eenige onderhoudswerken, aan de scholen en 
onderwijzerswoningen te Krmoloo, Telgt en l.euvenuiu. 

O l d e n z a a l , te 1 uur, dwir burg. en weth.: het afbreken van een 
woonhuis en bet aldaar bouwen van een schoolgebouw in les lokalen 
met meubileering en verder toe be hooien, op een terrein aan Int kerkhof 
bij de R.-K. kerk. Inl. bij den architect J. Moll, te Hengeloo. Aanw. 4 
Mei. te 10 uren. 

Devente r , te 2 uren, door den dijkstoel van het polderdistrict Veluwe, 
bij II. J. Schmeenk: de levering van een aanzienlijke partij eiken 
rijshout. 

H a a r l e m , te 2 uren, door de commissie van toezicht over het ge
sticht Meerenherg, aan het gebouw van het prov. best : het maken van 
eene uitbreiding van het krankzinnigengesticht Meerenherg. en daarbij 
behoorende werken. Inl. bij den hoofdingenieur van den prov. water
staat. Aanw. gehouden. Raming f 318,100. 

HaHHflt. te 3 uren. door het bestuur van liet waterschap Hasselt en 
Zwartsluis, in het logement de Herderin: het schoonmaken van de 
hoofd waterleidingen van het waterschap en bet doen van eenige herstel
lingen aan de Staphorster Stouwe. Aanw. gehouden. 

W e r k e n d a m , door den rentmeester van het kroondomein, op de 
Auua-Paulownahocve: 

lo. het daarstellen van een Sluitduiker iu de kade van Middelsten 
Kievitswaard; 

2o. iiet verhoogen en verzwaren van de kaden rondom dezen polder, 
in perceelen; 

3o, het daarstellen van een zes roedsche graanberg op Koning Willem 
II hoeve, Kroon en Zalm. allen gelegen ouder Werkendam. 

Inl. bij den opzichter J. van Tuijl Gz., te Beusden. Aanw. 4 Mei, te 
11 uren. 

Woensdag , ti Mei . 
' « - H a g e . te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 

uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op de Boven-, Beneden- en Nieuwe-Merwode. behoorende tot de werken 
der Merwede en Killen, met het onderhoud dier werken, van 1 Juli 
'80—30 Juni '87. Inl. bij den hoofdingenieur van Dienen, te 's-llage, 
hij den ingenieur He Bruijn. te Dordrecht, en bij de opzichters Van 
de Kreke, te Gorichem voor het le en 2e pere.. Baümer, te Werkendam, 
voor het 3e perc. en Barren, te Dordrecht, voor het 4e perc. Aanw. ge
houden. Raming: \tei-c. 1 ƒ 20,200, perc. 2 ƒ 17,000, perc. 3 / 30,900, 
perc. 4 / 24,000. 

'M Hage . te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: do uit
voering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rïjks-rivierwerken 
op het Zwartewater, met het onderhoud dier werken eu de afbakening 
van het vaarwater van 1 Juni '86—30 Juni '87. Inl. bij den hoofdinge
nieur Van der Toorn, te's-Hage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. 
Aanw. gehouden. Raining ƒ 5100. 

'tt-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van twaalf kribben tot verbetering van de rivier den Gelder-
schen l.lsel iu het Veesserak, boven Wijhe. tusschen de kilometerraaien 
83 en 8fi. lui. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-Hage, en 
den ingenieur Ramaer. te Kampen. Aanw. gehouden. Raining f *J650. 

's-l lage, te 11 ïiren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van tien dwarskrihhen aan den rechteroever van den Ni'der-
Rijn, iu de gemeente Reenen. provincie L'trecht. tusschen de kilometer
raaien 55 en 57. Inl. bij' den hoofdingenieur Van der Toorn, te's-Hage, 
den ingenieur Castendijk, te l'trecht. eu den opzichter Mann, te Reenen. 
Aanw. gehouden. Raming /' 30.000. 

'ft-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: liet 
onderhoud en herstel der werken aan den lloek-van-llollanil, van 1 Mei 
'86—30 April '87. Inl. bij den hoofdingenieur Van Hieseu. te 's-Hage, 
den ingenieur Leemans, te Rotterdam, en de opzichters Van Bloois, 
Lokker en Staal, te Hnok-vau-llolland. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 154,000. 

B r u i hem (Geld.), te 11 uren, door burg. en weth. van Kerkwijk, bij 
IJ. J. Sterrenburg: het verhoogen van den vluchtheuvel, te Brucliem. 
Aanw. te 10 uren. 

kolIJnMfilaal . te Ll uren. door het bestuur van den polder Oud-
Noordbeveland, in het gemeentehuis: 

lo. de levering var. 150 scheepston gesorteerde Vilvoordsche steen, 
100 idem gewone Boorniksche steen en 2000 stuks eiken perkoenpalen; 

2o, idem van 120 scheepston gesorteerde Vilvoordsche steen. 264 idem 
idem Boorniksche steen, 80 idem brikken en 1075 stuks gecreosoteerde 
dennen perkoenpalen. 

Inl. bij den waterbouwkundigen ambtenaar .1. Nieuwdorp, te Kolijns-
plaat. 

Kal f tuard , te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken van een regenwaterhak achter het nieuwe waagge

bouw, met bijbehooreiide werken; 
2o. het baggeren van de nieuwe Turfgracht. Aanw. gehouden. 
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v Y l l h e l m l n a d a r n (ZeoÜ. te 11 uren. door het dijkshestuur van den 
Wil heli nhia|>older. in het gemeentehuis: het herstel.'de vernieuwingen 
het onderhoud tot 30 April '87. van de gewone aarde-, kram-, rijs- en 
steenglooiiugswerken. in 1 pore. Aanw. 3 Mei. 

Z w a m n i e r d a m . te U '/j uren, door den bouwkundige C. Broer Tz., 
in het koffiehuis de rustende Arend: het restaureeren van genoemd 
koi'liehuis niet eenige daarmede in-verhand-staande werken. Aanw. ge-
gehouden. 

s - l l a g c te 12 uren, door het ministerie van waterst enz.: de uit
voering van eenige weiken tot uitbreiding en gedeeltelijke verlenging 
van de buitenhaven te Vlissingen. Inl hij den hoofdingenieur in het 
l ie district te Middelburg. Aanw. gehouden. 

W i j k - h i j l lmi r t i t e r i r , te 12 uren. door burg. en weth.: bet leveren 
van 196 stère onderhoudsgrint en .'10 stère grof rivierzand. 

M - l l age , te \z uren, door het kerkbestuur der Nederlandse!) Israe-
lietiselie gemeente, iu een der vergaderlokalen, Wagenstraat 106: het 
gedeeltelijk amoveeren en wederophouwen van een perceel no. 105, 
gelegen aan de Wagenstraat, aldaar. Inl. bij den architect W. lï. van 
Liefland. Aanw 3 Mei, te 11 uren. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur, door hurg. en weth.: het vergrooten van 
de eokesbergpluats bij de gemeentelijke gasfabriek. 

Mtaveren, te 1 uur, door het bestuur van de massale zeesluis, inde 
sluiswachterswoning: het verwisselen der zeesluisdeuren en het onder
houd der zeesluis, sluiswaehterswoning en verdere gebouwen en werken 
van 1 Mei '86—30 April '87. 

k a m p e n , te 1 uur, door het bestuur van het stadswerkhuis, bij den 
directeur: de levering van 50C.0 stuks eiken blokken en 5000 stuks 
beuken blokken, groot hout, te leveren franco station of wal aldaar. 

B e d u m , te 4 uren, door den logementhouder R. Iluizinga: het doen 
van een belangrijke vertimmering en vergrooting zijner behuizing, met 
bijlevering van materialen. Aanw. .3 Mei, te 3 uren. 

Ifonderdag , « « e i . 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verdiepen van eenige gedeelten 
van het Xoni-dhollaud«rh Kanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haar
lem, en den ingenieur Welcker, te Alkmaar. Aanw. gehouden. Raming 
/' 30.000. 

I l a a r l r m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitdiepen der haven op Terschel-

. ling, beboerende tot de Rijks-havenwerken in Noord-Holland Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Hoogen boom, te 
Hoorn. Aanw. gehouden. Raming / 5000. 

' » - l l u g e , te 12 uren, door het bestuur der vereeniging tot het ver-
schallen vau woningen aan minvermogenden, in een der lokalen van 
het (hand Hotel, Lange Poten: het bouwen van acht dubbele en 
twaalf enkele woningen aan de Van-Ostadostraat. aldaar. In!, bij den 
architect W. It. van Liellaud Aanw. 3 Mei. te 12 uren. 

XlerikHce, te 1 uur, door bet dagelijksch hestu'ir van het water
schap Schouwen, aan 's Landskainer: de'jaarlijksche vernieuwing van 
de aarde-, kram-, rijs- en steeiiglnniingsvvorkon van het waterschap, in 
6 jierceelen. Aanw. :\ Mei, te 10 uren. 

k l u n d e r t , te 2 uren, door den tijdelijken rentmeester der domeinen: 
de levering van 500 stère onderhoudsgrint op den wal aan de haven 
van de Noordschans en aan de Rondevaart, binnen het Sas. te Klundert. 
Inl. bij den opzichter der domeinen, te Klundert. 

A p p i n g r d a m , te 3 uren, door gecommitteerden uit het waterschap 
Fivelingo, in het hotel Eveis: 

lo. het graven, verbroeden en veldiepen vau het Krewerdermaar, van 
af de groote Hoekt tot het dorp Krowerd; 

2o. het amoveeren van de krewerdertil over dat Maar en liet daar
voor in de plaats bouwen eener vaste brug. Aanw, 4 Mei, te 10 uren. 

V r i j d a g , 7 .Mul. 
S - H » M I I . te ini/j uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van baggi rwerken tot 
het onder profiel houden van het kanaal de Zuidwillemsvaart, in de 
provincie Noord-lïrabant. Inl. bij den hoofdingenieur iu het 6e district, 
den ingenieur Keurenaer, beiden te 's-lïosch, enden opzichterPoinrmV, 
te Aarle-Rixtel. Aanw. gehouden. Raming ƒ 12.400. 

K a a r d e n , te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
iu de kazerne Hnd-Molon: bet vernieuwen van de toegangshruggen der 
forten Kijkuit. Spion en aan de Tienhovensche vaart. Raming ƒ 0000. 

Kaant, te l l ' / j uren, op het raadhuis: het bouwen van een hrug-
wachterswoning op een terrein bij de brug over de rivier de Kern. In), 
bij den bouwkundig)' .1. I>. K. van der Veen. Aanw. 6 Mei, te 2 men. 

A r n h e m , te !2 uren. door bet ministerie van waterst. enz, aan 
gebouw van het prov. best.: het leggen van eene steenglooiingen het 
verrichten van eene uitdieping aan het veerhaventje op den linker 
Waaloever, beboorende tot het Rijksveer te Zalt-ltomrnel, provincie 
Gelderland. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur van den Sant-
heuvel, beiden te Arnhem, en den opzichter De Vries, te Nijmegen. 
Aanw. gehouden. Raming / 600. 

V l l a g e . te 1 uur. door burg. en weth.: het leveren en stellen van 
eenige meubelen, ten dienste der school voor lager onderwijs aan de 
Rem brand tstraat te 's-Hage. Aanw. 5 Mei, te 10 uren. 

Z a t e r d a g , S M e i . 
I l redu . te 11 uren, door den commandant in het 3e genieeomman-

dement, alda • ii ' . in liet kofliclinis Hot Hol vim Holland: hot afwerken 
van de bomvrije kazerne in hot lort .do Huvter," onder het beheerder 
genie to Willemstad. Hilj. in/enden 7 Mei, vóór .'I uren. Inl. bij ge
noemden commandant on den eerstaanwezend-ingenieur, te Willemstad. 
Aanw. gehouden. Kaming ƒ 26,600. 

Z; . lag . te 1 uur, door het bestuur der waterkeering van de 
calamitous*. Margaretha-. Kloino-lluissens-- en Eondrachtpnliloi-s. ten 
kantore van den secretaris-ontvanger: het bentel de vernieuwing en 
het onderhoud tot .'10 April 'IS7 van de aarde-, kram-, rijs- en steen-
glooiingsvvorkon aan de waterkeering van bovengenoemde calamiteuse 
polders. Aanw. 4 Mei, te II uren. 

Hruinlngcn. te 2 uren, door het dijkshestuur van don polder 
kruidingen, in de herborg van Zijlmans: het verbeteren en onderhouden 
der aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken en leveringen over '86. 
Inl. bij don opzichter 0. Holier, aldaar. Aanw. 8 Mei, tusschen 8 en 
11 uren. 

H a a r l e m , door den architect S. Rong: het bouwen van een woon
huis, paardenstal, twee zesroedige bergen enz. aan den Sloterweg bij 
den Ben nebroekerweg in do Haarlemmermeer. Aanw. 6 Mei. 

M a a n d a g . I O M e i . 
B r e d a , te 10 uren. door den sectio-ingenieur van do maatschappij 

tot exploitatie van {Staatsspoorwegen, aldaar: het uitvoeren van verfwork 
aan de spoorwegbrug over do Maas hij lledel. 

A r n h e m , te 11',, uren. door hurg. en weth.: hot houwen van een 
estrade op het Velperplein. Aanw. 5 Mei. te 10 uren. 

M r d r m h l l k , le 12 uren. door dijkgraaf en heemraden van het 
Ambacht de vier Nnorder Koggen, op het Koggehuis: a. de leverantie 
van de benoodigde houtwaren, ten dienste van het Ambacht, ged. '86: 
b. de leverantie van de benoodigde spijkers en ijzerwaren, ton dienste 
van het Ambacht, god. '86; e. de leverantie van' 275 kuh. M. grint, op 
de wegen onder Spanbroek en Opmeer in 3 perceelen. Inl. bij den 
opzichter A. Kater Jz., te l.ambertschaag. 

/ « « M e . door den raad van administratie der Overijselsehe Kanali-
satiemaatschappij, bij don secretaris-thesauriei der maatschappij, Wal-
straat: hot verdiepen van een kanaalvak in de :1e sectie, tusschen de 
vlotbruggen Sternemau en Zonnonbergeii, onder de gemeente Diepen
veen. Aanw. 6 Mei, te 12 uren. 

D i n s d a g . I I M e i . 
l l i e e h l , te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het herstellen van 
metselwerken in hot lort hij Vechten, onder liet beheer der genie te 
Utrecht Hilj. inzonden 10 Mei. vóór 3 uren. Inl. hij genoemden inge
nieur. Raming ƒ 3450. 

' s - l l a g r . te 11 uren. door het ministerie van marine: het maken 
van nieuwe lokalen enz. voor den dienst der semaphore te Mnitiiden. 
Aanw. 6 Mei, te 1 uur. 

Del ic tus , .«ur l . te 12 uren. door de directie van de Dedemsvaartsche 
stoomtrauiweginaatsehappij. in hot hotel Steenbergen: 

lo. het maken van den onderbouw dor ophaalbruggen hij don huize 
Rollecate, over de Huizinger- en over de Kategerwijk. het bouwen van 
een vast brugje over de lleentjesgraven en het versterken der brug over 
de Schotkam|)swijk. Raming /' 5280; 

2o. het leveren en stellen van den ijzeren bovenbouw der ophaal
bruggen sub 1 genoemd. Raming / 4830; 

3o. het maken van den onderhouw der ophaalbruggen no. 6 en no 
8. Raming ,/ 3080; 

4o. hot leveren en stellen van den ijzeren bovenbouw der ophaal
bruggen no. 6 i 'ii no. 8. Raming ƒ 3420. Aanw. 7 Mei, te 12 uren. 

k a m p e n . te 12',, uren. door den eerstaanwezend-ingenieur dor 
genie, te Zwolle, ju het hotel des Pays-Ras: bet maken van ein ge
bouw voor lijders aan besmettelijke ziekten bij hot hospitaal te Kampen. 
Hilj. inzonden 10 Mei. vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur en 
den opzichter van lórtilieatiëu, te Kampen 4 Mei, te 1 uur. Raming 
f 8700. 

11recht te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo. Bestek A R, de levering van stillen spoorstaven, stalen lasch- en 
eindplateii en ijzeren haakbouten. in 2 perceelen; 

2o. bestek no. 101, de levering van stalen spoorslaven, stalen lasch-
plateu en ijzeren haak-en schroef houten, iu 3 perceelen; 

3o. Bestek no. 102, de levering van metalen dwarsliggers mot he-
vestigingsdeelen. 

Zijne (Zeel.), door het bestuur der waterkeering van het calamiteuse 
waterschap Bruinisse, in hot lokaal- het herstel, de vernieuwing en het 
onderhoud tot 30 April'87. van de aarde-, kram-, rijs-en steenglooiings
werken aan de waterkeering van bovengenoemd calamitous waterschap. 
Aanw. 4 en 7 Mei. 

Woensdag , I X M e i . 
' s -Hage , te II uren. door het ministerie van watei-staat enz.: de 

uitvoering van werken tot iiormaliseering van do rivier de Waal. onder 
Varik. provincie Gelderland, tusschen do kilometerraaien 60 en 72. Inl. 
bij den hoofdingeniour Van der Toom, te 's-lhigo. en den ingenieur 
Stieneker. te Nijmegen. Aanw. 5 Mei Raming / 35.400. 

' . -Hage . te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitvoeren van graafwerk op het bovendeel der Nieuwe-Merwede en het 
maken van zuilonbazaltstoeiiglooijng tegen het buitenbeloop van den 
Rijksheriu langs de polders den Oostelijken Opslag en den Louwsimons-
waard eu door bet (Jat van den Hengst, langs don rechteroever dier 
rivier, tusschen de kilometerraaien los en 1(6). onder de gemeenten 
Werkendam eu Sliedrecht. Inl. hij den hoofdingenieur Van Diesen. te 
's-Hage, den Ingenieur De Ilruijn. te Dordrecht, en den opzichter 
Baumor, te Werkendam. Aanw. 5 Mei Raining J 0100. 

' s - l lage , te 11 uren, door het ministerie van wateistaat enz.: het 
maken van een drijverbuis. terp en gebouwtje voor een zolfregistree-
rende peilschaal aan don linker oever vau het Oude Maasje, nabij den 
mond dor Donge, tusschen do kiloineterraaien I.IV on l.V, beboorende 
tot de werken voor het verleggen van de uitmonding der rivier do 
Maas. Inl. hij den ingenieur Onland, te Lage-Zwaluwe. Raming /'4400. 

0a«e, te 11 uren. door het bestuur van den polder de Dreede-
Watering-hevvoston-Iersoke, in het koi'liehuis: de Prins van Oranje: 

lo. het vernieuwen, verbeteren en herstellen dor waterkoerende 
werken; 

2o. het onderhouden dor sluizen, gebouwen, booten en peilschalen aan 
geinelden polder, beiden voor don dienst '86:'87; 

3o. het ged. '86 zuiveren van de waterleidingen, hinnenhoezems der 
sluizen en van de watergangen. 

Inl. hij den opzichter, te Weineldinge. 
Donderdag , 13 M e i . 

- Ito*,-h . te 10 uren. door hurg. en weth.: hot maken van eene 
los- en laadplaats van vee. aan het noordwestelijk einde van den noord-
oostelijken of rechler kanaaldijk der Zuidwillemsvaart. Inl. hij den 
gemeestoarchitoct. Aanw. 10 Mei, te 11 uren. 

H a a r l e m , te 11 uren. door hot ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van hot prov. best.: het planten van stroo en helm, het 
stellen van riotschultiiigoh enz. in de duinen van Tessel en aan den 
vasten wal van Noord-Holland, god '86—'8U. iu 3 perceelen. Inl. bij 
den hooldingonieur, te Haarlem, en den ingenieur Welcker, te Alkuiu;ir. 
Aanw. 6 Mei. Raming ƒ 6150, ƒ 0600 en j 8200. 

M e i i w e r a n i s i e l . te 12 uren, door burg. en weth.: het verhouwen 
van de openbare lagere school aan het Tuinpad en het bijhouwen van 
2 nieuwe lokalen. Aanw. 3 en 10 Mei, te 11 uren. 

V r i j d a g , 1 4 M e i . 
K r o n i n g e n , door den architect P. J. H. Cuypers: het houwen eener 

nieuwe R.-K kerk. Aanw. 7 Mei. te 12 uren. 
T e r n a a r d , door hot dijksbestuur van Westdongoradeol: do levering 

van a. 400 Nieuwe nonrdsch grenen heipalen, lang 4.70 M.; * 370 dito, 
lang 6.10 M.: r. 310 M' eiken gordinsr, zwaar 88 X 225 Dili.; d. 175 
M' oostzeesch grenen rib, zw. 10 X 125 cM.; e. 408 M' grenen platen 
zw. 8 X 15 cM.; f 1600 M' oostzeesch gi-enen planken, zw. 38 X 350 

300 mi l , lang 5.50 M. mM.; it. 271 noordsch vuren planken, zw, 32 
Inl. bij don dijksopziener, te Wierum. 

X a t r r d n g , 1.1 M e i . 
H r u l n l n g r n , te 5 uren, door kerkvoogden der Herv. gemeente: het 

vernieuwen van het dak, inbrengen van een plafond en verdere werken 
aan de kerk. aldaar. Inl. hij don architect A. le Olercq, aldaar. Aanw. 
lö Mei, tc 11 uren. 

Op o n b r p a a l d r n d a f u n i . 
N t . - A n n a p a r . r h l e , door do Wed. A. P. Wassenaar: het bonwen van 

een voorhuizing met bals en aanverwante werken op de plaats, in ge
bruik hij A. Nauta. Inl. bij D Keunitig. 

A F L o o r 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Hooge/an,I 21 April: hot af breken van eene 

nude en het bouwen eener nieuwe behuizing te 
Hoogezand. voor Dr. Heukema, te Groningen; 
ingek. 8 hilj., als: 
G. Kliphuis, te Kielwmdeweer, f 15,110 
H. Schreuder, » Zuidbroek. » 14,000 
.1. J. Llzer, » Winschoten, > 14.700 
Joh. Buurke, » Noordbroek, » 13,405 
W. D. Rothschüfer. » Stedum, » 12,007 
G. Heikens Gz, » Winschoten, » 12.990 
J. E. Wolricli, » Hoogexand, •> 12.874 
3. Rot, » Stedum, » 12,770 

Gegund aan .1. E. Wolrich. 
W a r r u m , 22 April: hot afbreken dor oude 

en het houwen eener nieuwe kerk voor do Chr. 
Ger. gemeente; ingek. 18 blij., als: 
J. Mos, te Warfum, f 7688 
L. Los, » Hedum, » 7225 
T. Hos, » idem » 7200 
J. Pot, • Stedum, » 7103 
R. Oosterhof, » Eenrum, » 7100 
S. Kremer. » Bedum, » "080 
F. Dieden, » Lellens, » 7045 
A. Kiel, » Uithuizen, » 6040 
II. Moorman. » Bedum, » 68»s 
II. Nieland, » Warfum, » 6806 
W. Rothschiil'er, » Stedum. » 6863 
.1. Timmer, » Obergiim, » 6830 
l i . Wieringa, n Ulruin, » 6800 
,1. Holtmans, » Lonpt-rsum, » 6770 
I'. Nieland, » Wirdum, » 6700 
R. Zeef, » Eenrum. » 6600 
A. Leden, » Uskwerd, » 6413 
3. Zeldenrust, . Warfum, " 6340 
gegund. 

( . ru i l ingen 22 April: het vernieuwen en 
hei-stellen van vloeren, fornuizen, daken en goten 
in gebouwen en leveren van kazernemeubels te 
Groningen, onder hot beheer der genie te 
Zwolle; ingek. 9 bilj., als: 
T. Y. jelsma, tc Groningen, ƒ 2431 
H. .1. I.. Walker, » idem . 23!'2 
H. Kiel, » idem » 2361 
<i. 1>. v. Kip, » idem » 2270 
R. Hovingh. » idem » 2230 
J. Haupt, » idem » 2200 
P. Holthuis, » idem » 2177 
J. I. Toesman, » idem » 2160 
3. Poelman, » idem a 2165 
Raming » 2170 

A . n e n . 22 April: het verbouwen van hot 
woonhuis van .1. Hrals; ingek. 8 bilj, als: 

C. v. Zooien. /' 1098 
A. 3. Diehhiian. » 1053 
R. Hunse .Ir, » 1576 
II. de Vries, » 1177 
II. Winters, » 1467 
II. Noising. » 1460 
Jalving en Smallonhroek, » 1447 
D. H. Wioring, » 1445 
gegund. 

M e i l n i i i 22 April: de levering van: a. 280 
stère gehorde riviergrint, aan don 'val van ver
schillende opslagplaatsen ; ininsle inschr.J. Wee
ner Az, te Hasselt (Overijsel), ad / 3.04 per 
stère. 

6 100 stère keislag. op dezelfde voorwaarden: 
minste inschr. .1. I.ouissen. te Klijndijk (gom. 
Odoorn Drente), ad ƒ 5.25 per stère. 

A m s t e r d a m , 23 April: het verbouwen van 
het stalgebouw met koetshuis en bovenwoningen 
aan de Keizersgracht, voor Jhr. mr. C. .1. den 
Tex. onder beheer van de architecten Van Kou
endal & Co.; minste inschr. waren Oosterink en 
Schut, te Amstoidam, voor ƒ 23,099. 

O l d i - l i o . r n , 24 April: het vertimmeren van 
twee zijlen in de l.eppedijk, onder Akkrnm: 
ingekomen 7 hilj., als: 
G. A. Veldstia, 

B e r g u m . 24 April, voor rekening der gemeente 
Tietjorkstei adeel: lo het herstellen van de 
Patroons- en de Rietwalsterbrng: 2o. het her 
stellen van de Kanterlandschehrug; ingek. 6 
bilj, als: 

perc, 1 perc. 2 
V. Popnia. Bergum, / 840 j 209 
G. Westra, Giekerk, 646.50 175 
R. A. do Jong. Oenkerk, 637 180 
II. de Jong, Dokkuin. 616 172 
II. J. Gros Garijp, 593 180 
D. G. v. d. Werf, Dokkum, 526 143 
Raming 750 213 

As.en. 24 April: hot bouwen van oen slacht
huis en eenige veranderingen en herstellingen 
aan het huis van J. Hiegoiitlich, under beheer 
van den architect J. van Houten; ingekomen 8 
hilj r als 
• - - • t, Haren WintelS. te Assen, ƒ 1147 
II. de Vries, » idem » 1024 
fj. v. Zooien, » idem » 800 
D. B. Wioring, » idem » 768 • 
R. Hunse Jr, • idem » 766 
H. Sinallenbroek, . idem » 749: 
A. .1. Diehhiian, » idem » 699 j 
E. Lamberts, » idem » 575 
gegund 

l l i i l l e i i i i o . l . 24 April: het herstellen der | 
straten in de gemeente Achtkai-spelen. benevens 
het leveren van 150 stère grint; minste inschr. 
was 1' Zijlstra, te Kollum, aan wien het werk 
is gegund'. 

' •-Hage, 26 April: het bouwen eener kerk 
mot toren en pastorie, achtergebouw enz., voor 
liet R.-K. nar. kerkbestuur van den II. Jozef; 
minste inschr. was J. Slenters, te Haarlem, voor 
/' 105,120. Gegund. 

Amalrrdam. 26 April, voor rekening der 
gei 'iito: lo. het uitvoeren van baggerwerken 
tot het diephouden van de dokkon. buitenhavens 
en hot Y, ged. '86 ; minste inschr. was W. Goed
koop Dz„ te Amsterdam voor ƒ 0.70 per U*. 

2o. het leveren van 6 tweepersoons en één 
zesjiersoons geslagen-ijzeren urinoirs, met too-
hehooren. henevens III gegoten-ijzeren urinoirs, 
model Sterkman; minste inschr. was II. .1. Hok-
slag. te Deventer, voor ƒ 1429. 

«or r rd i jk . 26 April: de vertiinmering van 
een woonhuis mot bijgebouwtje, onder beheer 
van den architect A.' Kooistra; ingekomen 8 
bilj, als: 

te Gorredijk, 
H idem 
i) Terwispel, 
» idem 
»> Gorredijk, 
1 Lippenhnixen 
» idem 
1) l.uxvvoldo, 

.1. do Rijke, Stavenisse, /' 9800 

.1. Hoot, Haamstede, » 9750 
P. do Wilde. Katteudljke, » 9140 
P. de Vriend, Sas-van-Gont, » 93N8 
(I. Holier Gz, Scherpenisse, » 0346 
0. Moerlandt Mz, Si-Annaland, « 9297 
li . den Kxter V, d. Brink, Krabbendijke, • 9148 
gegund. 
Raming J 10,784.80 

l inr i i r i , hl 28 April: het vernieuwen dor 
gedeeltelijke bekapping van de velschillende 
kapellen 'der Groote kerk met alle daarbij ver
eischte lood-en loidekkeisvverken; minste inschr. 
was .1. Schouten, te Dordrecht, voor ƒ 2990. 

A n i r r » r « . r t . 28 April: het bouwen van eene 
overdekte rijbaan on van eene smederij met 
beslagloods. onder hol beheer der genie, aldaar; 
ingek. 9 bilj, als: 
T. W. Bonte. te Amersfoort. /' 38.500 
.1. G. v. il. Geest. » idem 1 38.500 
.1. B. F. housing, » idem • 38,400 
W. v. d. Kooij. • idem » 38,000 
P. Koks, » idem » 36,750 
J. II. Koks. » idem » 36,330 
H. v. Rhijn. » Naaiden, » 35.874 
W. v. Doornik, » Ifaarn, » 35.840 
G. Prins, » Amersfoort, » 35.000 
Raming » 39.700 

/' 2075 
'» 1973 
• 1841 
» 1801 
» 1748 
» 1705 
» 1601 
» 1410 

A. v. il . Louis, 
D. Oostcrhaan, 
W. Durgij, 
A. T. v. d. Veen. 
.1. Winters, 
,1. Eppenga, 
T. v. Eik, 
II. Kooistra, 
gegund. 

N l r i i w . l d a . 27 April: hot maken van eene 
hulpbrug over het Zijldiop, bij de draaibrug op 
liet Waar, en het heiNtollou van den bosmanden 
hrugstool enz, met de levering der daartoe be
noodigde materialen, voor rekening van het 
waterschap Oldamht; ingekomen 5 bilj, als: 
W. Snater, te Nieuwolda, ƒ 631 
W. v. Zuilen, » idem » 584 
C. de Jong, » idem » 560 
¥. W. Meier. » idem » 54» 
K. ,1. Boeker, » Oude-Pekela, » 518 
gegund. 

A p e l d o o r n , 27 April: het bouwen van eene 
kleine villa op Mariaiiist; ingek. 7 hilj.. als: 

ƒ 33.333 
1 32.900 
» 29,800 
» 29,488 
» 2S.490 
.. 26.987 

26,100 

f 7090 
» 6778 
» 677: 
. 66 40 
» 6585 
» 6266 
» 5980 
. 5777.50 
» 7230 

/' -H.460 
'» 36,800 
» 35.71» 
. -41.800 

K. J. v. d. Schaaf, 
D. A. Itouma, 
L. J. v. Kampen, 
G. G. Schaarsina, 
Wed. E. W. de Jong, 
A. Y. Damsma, 

tc Akkrum. 
» Terhorne, 
» Akkrum, 
" idem 

Terkaple, 
• Akkrum, 
» Irnsura, 

/ 673 
. 669 
» 667 
11 665 
> 635 
. 609 
I 592 

II I, v. Loenon. 
Chr. Wegerif, 
II. Broekhuis, 
II. Mouw Mz, 
Joh. Wegerif, 
F. W. Geurden, 

d. Braak, 

te Apeldoorn, 
idern 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 6555 
» 6544 
» 5995 
. 5989 
» 5880 
» 5820 

5757.50 
st hoi penis.c, 28 April: hot herstel, de ver

nieuwing 011 het onderhond tot 30 April '87 
van de aarde-, kram-, rijs- en steeiiglooiings-
werken aan de waterkeering van don |K>lder 
Scherpenisse; ingek. 10 bilj, als: 
.1. de Jonge. Biezelinge, /' 9980 
P. Moerlandt, Stavenisse, » 9900 
A. v. Po|)eriiig, Hruinisse, » 9690 

's-Hage, 28 April: lo. het maken van bijge
bouwen op het station Kesteren; ingekomen 6 
bilj.. als: 
11. Hendrix. Amsterdam, 
K. .1. H. v. Damine. idem 
G. J. Canniggelt Zn, Brammen, 
F. II. Joseph. Hilversum, 
.1. v. d. Vlugt Jr, Dordrecht. 
I, .1. Metz. Zalt-Bommel, 
Raming 

2o. het maken van oen toegangsweg met af
rasteringen 011 nvervvegafslnitingen op het station 
Geidernialsen; ingek. 8 bilj, als: 
F. H. Joseph, Hilvel-Slllil, 
P. W. v. Hattinn. Tuil, 
I , de Roov. Tilburg, 
J. v. d. Vlugt Jr, Dordrecht. 
C. v. Stuvvenberg, Geidernialsen. 
E. Scheepbouwer, Utrecht, 
II. Jansen. Didatii. 
D. W. Bloem, Weurt, 
Raming 

's- l lage. 28 April: lo. de uitvoering van 
graaf- 011 baggerwerk 011 den aanleg van eenige 
oeverwerken op het bovendeel der Nieuwe-
Merwede; ingek. 3 bilj, als: 
A. G. Huvskes. lledel, 
G. A. v. llattem. Sliedrecht. 1 
P. A. Dos. Gorichem, ï 
Raming 1 

2o. de uitvoering van herstellingen en ver
nieuwingen aan do Rijksriviorwerken in de Koord, 
do Oude-Maas. het 'Mallegat. de Dordsche Kil 
en bet Spui. mot hot onderhoud dier werken 
van 1 Juli '86— 30 Juni '87: ingek. 6 hilj. als: 
A. Hoer Wz, Sliedrecht, ƒ 27,792 
A. Kraaijeveld. idem » 25.780 
G. A. v. llattem idem » 25 200 
G. Beenhakker Gz, idem » 24,689 
W. Volker. idem » 24,374 
G de Hoog. Gorichem, » 23,330 
Raming » 26.000 

3o. de uitvoering van baggerwerk op hot be
nedendeel der Nieuwe-Merwede, gedeeltelijk door 
middel van Rijks-stooiiibaggervaartuigen, met do 
bediening en het onderhoud dier vaartuigen tot 
en met 1 Maart '87: ingek. 5 bilj, als: 
A. I, v. Wijngaarden l.lz„ Sliedrecht. ƒ 127.9"0 
A. G. Iluyskes, Rodel. 1 119,900 
II. Honnik II.Rz, Utrecht, » 117.700 
G. A. v. Hattein. Shedrecht. » 112.960 
\ . Volker l.z, idem » 112,000 
Raming • 139,000 

4o. de uitvoering van eenige werken tol nor-
innliseering van de rivier do Waal onder (lont 
en [Ibbergen; ingekomen 12 bilj, als: 
A. I, v Wijngaarden [Jz., Sliedrecht, /' 108,500 
H. v, Anroo'v Jz, Zaltbommel, '» 108,000 
A. Goldens. ''s-Hosch, » 108,000 
11. A. Pauwen. West-Pannerden, » 107,800 
J. II. Iloyinck, Paiuierden, » 107,370 
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G. J. Mol, Kuilenburg, ƒ 106,960 
G, spiering, Gameren, » 106,888 
1'. K. Terwïndt. humorden, • 10(1,8110 
J. II. v. Ilezewijk, Lnbit, » loti.niio 
\V. 1'. il« Vries', Kossum, > 104,400 
A. O. Hiiyskes. lledel, i 108,666 
L. A. v. Haatten, Sliedrecht, » 04,300 
Raming > 111,000 

So, het maken van elf kribben, liet verlengen 
van oen bestaande kril) en het inaken van 
glooiingen van 4 op 1 aan vier bestaande krib
ben, tot verbetering van de rivier den Gelder-
schen IJsel heneden Olst: ingek. 7 hilj., als: 
P. Heil, Zwolle ƒ 13,300 
A. Kraaijeveld. Sliedrecht, '• » 13,2*-3 
K. A. v. d. Bergh, Pannerden, ~. 12.072 
G. J. Vol, Kuilenburg, » 12.043 
J. II. v. Hezewijk. Lohit, » 12,000 
F. K. Terwindt, Pannerden, » 12,712 
J. L Pauwen, idem » 12.200 
Raming » 13.700 

Go. het verrichten van baggerwerk tot ver
betering van het vaarwater tusschen de heide 
leidammen in het Zwolsche Diep en daarbuiten 
in zee; ingek, 4 bilj., als: 

per M> 
/ tl.50 

0.58= 
0.574 
0.545 
0.67 

T. Volker, Dordrecht, 
P. Heil. Zwolle. 
A. L. v. Wijngaarden Uz. Sliedrecht, 
A. G. Iluvskos. lledel, 
Raming 

K o / c m l a i t l . 2* April, voor rekening van het 
heemraadschap van dc Mark en Dintcl: 

Bestek no. 1. herstellingen en vernieuwingen 
aan de rijsworken, beschoeiingen en sluizen; 
ingekomen 11 hilj., als: 
C. Vriens, Dintelooord. ƒ 8000 
H. Commissaris, idem >> 7725 
L. Lenoir. Willemstad, I (1000 
A. Oosters, idem » 6075 
I'. Versluis, Fijnaart, « 6973 
J. Hack. Oud-Gastel. » 6800 
.1. v. Tichelen, Dinteloord, » 6800 
P. Hogaarts. Staiiddaarbuiten, » 6608 
W. Segboer, Fijnaart, » 6607 
G. de Rooij. Dinteloord, > 6668 
C. de Groot, Sliedrecht, o 6666 
gegund. 

Bestek no. 2, baggerwerk, in 3 perceelen als: 
perc. 1, I. Diktus. Obdenbosch, ƒ 2144 

W. Kapitein, idem • 2125 
S Geen, Steenbergen, •> 2046 
C. Franken, Gastel, » 1085 
M. v. Aait. üudenbosch, » 1867 

» 2, C. v. Ocrs, idem » 407 
» 3, C. Franken, Gastel, » 375 
Allen gegund. 
Bestek no. 3, schoonmaken der rivier, in 3 

perceelen; minste inschr. waren: 
perc. 1, O. v. (ontleken, Zevenbergen, ƒ 157 

Ö 2, C Gijzen. Gastel, » 52 
» :!, .1. v. Merrienboer, idem » 170 
Allen gegund. 
\ ieiivi koop , 2tt April: het éénjarig onderhoud 

van- en do reparation, vernieuwingen en leve-
rantién aan de wind- eu stoommolens, bruggen, 
beschoeiingen, hokken, scheringen, duikers en 
verdere getimmerten van den jioldor Nieuwkoop | 
tot 30 April '87, in 5 perceelen: 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 perc. 4 perc, 5 i 
P v. d. Lijn, f 

Aarlander-
veen, f 084 ƒ 564 ƒ 1618 ƒ 533 /' 243 

VV. v. Lokhorst, 
Allen a/Rijn, 552 

Ph. Hakkeling, 
Nieuwkoop, 650 

II. Janmaat, 
Nieuwveen, 700 600 

C. v. d. Tanz, Ter-Aar, 
T e s « e i . 28 April, voor rekening der gemeente: 

het bouwen van een nieuwe en het veranderen 
van de bestaande school te Durg op Tossol: 
ingek. 10 hilj.. als: 

te Tessel, 
idem 

F. Zludeisina, te Zuidhorn, /' 1520 
.1. Iluizinga, » Oldehove, 1500 
A. Banning, » Zuidhorn, • 148(1 
II. de Jong, » Groningen, » 1450 
II. Formsina, » Grijpskerk, » 1440 
(i. Iluizinga, » Zuidhorn, • 1148 
B. Kooi, » idem » 084 
gogotid. 

V i a n e n . 20 April, voor rekening van het Hoog
heemraadschap de Vijf-Heerenlanden; minste in
schrijvers waren: 

Perc. 1, het bouwen van een dijkmugazijn te 
Leerdam. G. van Heeswijk, te Everdingen, voor 
ƒ 1750. 

Perc. 2, onderhoud van de dijksluis te Ameide, 
met peilbakken, djjkmuren enz. tot 1 Mei 1887, 
G. van Heeswijk, te Everdingen, voor / 124. 

Perc. 3, onderhoud Hoogstraat en Hofmuur, te 
Leerdam, en de dijk- en protiellnuren langs den 
Noorder-Lingedijk. met dijkmagazijn te Kedichein, 
W. Brouwer, te Leerdam, voor ƒ ) 10. 

Perc. 4. het vierkanten van twee gedeelten 
Lekdijk, onder Leksmond en Vianen, lang 1000 M . 
Christian Streefkerk, te Ameide, voor / 1100. 

Perc. 5, het in profiel brengen van en maken 
eener kade. op den Noorder-Lingedijk. onder 
Oosterwijk, lang 886 M.. T. van der Stelt, te 
Almkerk, voor ƒ 6860. 

Perc. 6. het iu profiel brengen van den Noorder-
Lingedijk met zetten van 014 M. dgkmuur, onder 

|Oostertinjk en Kedichein. I'. Zanen Hz., te Am-
imerstol, voor /' 87GO. 
( l'eiv. 7. het iu profiel brengen van en maken 
eener kade op den Noorder-Lingedijk Onder Ke
dichein. met een klein gedeelte dijkmuur en 
kistingkokers, samen lang 1800 M.. W. Blokland, 
te Neder-llardiiiksveld, voor ƒ 10000. 

Perc. 8, het leveren en lossen van 300scheeps-
ton schrotbazalt aan de Lek en de Linge, A.M. 
Langeveld, te Hardinksvcld. voor ƒ 2.07 per 
scheepston. 

Perc. 0, het opschoppen en tonrond houden tot 
1 Mei 1887, van den Zuider-Lekdijk, onder Ameide, 
Leksmond Vianen. Hagestein en Everdingen. lang 
10300 M., G. Peek, te Hagestein, voor j 104. 

Perc. 10. idem van den Noorder-Lingedijk, on
der Leerdam, Oosterwijk Kedichein en Rietveld, 
gemeente Arkcl. lang Ï0880 M.. C. de Groot, te 
Heukeloni. voor ƒ 85. 

V i s v l i e t , 20 April: het amnveoron van ho-
l staande gebouwen en liet bouwen eener boeren
plaats met bijschuur. onder beheer van il 
architect A. Schotanus, te Zuidhorn: ingek. 
hilj., als: 
4. S. v. d. Steeg, te Hardegarijp, / 11,850 
II. J. Gros. » Garijp, • 11,20(1 
J. H. Bos. » Twijzol, » 10,723 
II. II. Meorsma, » Kollum. . 10,176 
II. Eldering. » Suameer, » 9.043 
M. II. Westra, < Buriiin. » 9,875 
A. II. Teninga, » Grnotegast, » 0.861 
Ü. J. Keuning, » Urcterp. . 0,607 

l i l " . 20 April: het verhouwen der kasteleins
woning der sociëteit «van Ongennchten vrij"; 

J. do Gooijer, te Naaiden, /' 608 
('. Wz. de Gooijer, » idem » 687 
.1. D. linten Jr., » ideal » 678 
Raming „ fiOO 

K r o n i n g e n . 30 April, voor rekening dor pro-
lo. het onderhouden en herstellen der 

zeeweringen wederzij' 
tot 1 Mei 1887; ingek. 
11. K. v. Buiiren, te 
.1. N. Kruizinga, i 
II. v. Dijk. i 
.1. v. d. Berg, i 
G. C. M. Rottinghuis, » 
Raming 

2o. het makei 

Delfzijl, van 1 Mei 1886 
hilj.. als: 

Dollzijl, ƒ 15.160 
Groningen, '• 14.700 
Delfzijl, ,, 14,504 
riruul. IJ 14.207 
Delfzijl, » 13,077 

» 15.474. 
an een laad- en lossteiger rnet 

oen meerpaal aan het Eemskanaal te Woltersuin 
en het maken van keibestrating achter dien 
steiger; ingek. 10 bilj., als: 
A. .1. Beiminga, 
J. N. Kruizinga. 
II. i l . Herder, 
(.'. v. d. Veen. 
\V. Sc hel tens, 
.f. v. Butiren, 
l ' . Nietend, 
,T. I.uhsen, 
A. Schrander Jr 
.1. v. d. Berg, 
Raming 

3o. het maken van 
deuren in de huitensluis 
bovendeuren voor sluis 
kanaal te Farmsum eu i 

te Bednm, ƒ 858 
1 Groningen, • 840 
i) idem » 837 

i Mensingeweer, » 835 
• Ka II i is i im, » 829 

Delfzijl, 
Wirduin. 

» 824 Delfzijl, 
Wirduin. » 7U5 
Zuid wolfje, » 775 

» Groningen, » 75S 
* riiniii , » 740 

» 880. 

1 in hetSlochtei 
te 

in slui: 
C. v. d. Veen, 
J. v. d. Berg, 
W. Schellens, 
II. d. Herder, 
J. v. Buuren, 
II. v. Dijk, 
P. Nieland, 
G. 0. M. Rottinghui? 
II. Nieland, 
J. I.uhsen, 
Raining 

H o s r h , 30 April. 

ten paar reservestorm-
te Farmsum. een paar 

4 in het verbindings-
een paar benedendeuren 
diep; ingek. 10 bilj., als : 
Mensingeweer, ƒ 2257 
('Iriini, 

u Farmsum, 
» Groningen, 
» Dollzijl 
» idem 
i) Wirduin, 
» Delfzijl, 
•i Wirduin. 
» Zuidwolde, 

v.Mir r 'koning 

2241 
» 2224 
» 2214 
» 2107 
» 2166 
. 2150 
» 2135 
» 2084. 
» 1025 
» 2410 

dor ge-

ingekomen 4 bilj., al: 
A. v, d. Visse, te Goes, 
W. de Beste, » idem 
M. D. Dekker. » idem 
W. J. v. d. Weert & 

Zonen, » idem 
gegund. 

A r n h e m . 20 April: !• 
eenige vernieuwingen en 
provinciale gehouwen; ingi 

te 

ƒ 4705.01 
» 4500 
» 4440 

i) 3808 

het uitvoeren van 
hei-stellingen aan de 
k. 7 bilj., als: 

1181 
1112.-) 

560 350 

2110 

Arnhem, 
» idem 
» idem 
» idem 
ii idem 
* idem 

* idem 
verven van 

/' 59* 
» 665 
• 548 
» 532 

478 
» 464 

J. 1'. Noordijk, 
W. Lammere, 
K. II. Pluvier, 
Gebr. Klein. 
P. Spruijt, 
A. Graaf, 
C. Scliiere, 
M. Daalder, 
Gebr. Moorman, 
De Waard en Wijker. » 
gegund. 

/ u i i l l i u r n , 28 April: 
i'll zinkputten, het hork 
vernieuwen van bestrating, 
gemeente Zuidhorn, onder beheer van den archi
tect M. Viets; ingek. 0 bilj., als: 
M. Boersema, 
E, Wietzema, 

., 448 
provinciale 

F. Simiiielink 
G. .1. Lucassen, 
.1. Mulder, 
H. v. d. Sand. 
D. A. Roskamp, 
l'h. de Leeuw, 
Gebr. A. en N. W. v. 

i Daalen, 
| 2o. het van 

21.100 
20.006 
10.887 
19.744 
10,352 
10,350 
18,750 
16.780 
16,100 
15.904 A. Oving. 

. Gebr. Vijfschaft, 
het maken van riolen II. Hiiisi'ugh, 
«gen en gedeeltelijk W. Bos. 

goten voor de gegund. 
H a a r l e m . 20 April: het onderhouden van 

den zeedijk tusschen Naarilen eu Muiilerberg, 
te Warf'huizen, /'1560 van de strandpalen te Muiilerberg en den zeedijk' 
» Groningen, » 1527 beoosten Naaiden; ingek. 3 bilj.,'als: 

idem 
Helder, 
idem 
idem 

Friesland, 
Terschelling, 
Helder, 
idem 

buiten 
gebouwen: ingek. 4 bilj., al: 
Ph. de Leeuw. te Arnhem, ƒ 243 
W. 0. E. Berger, » idem '» 190 
F. Simiiielink, >. idem » 102.3(1 
M. J. v. d. Berg, » idem » 185 

Noordbroek , 20 April: de levering van 600.000 
KG. klopkeicn, le kwaliteit, voor do gemeente- 1 
werken; ingek. 4 bilj., als: 

per 2000 KG 
te Duinen, /' 6.95 
» idem 6.02 
» N.-Buinen, , 6.90 
» Groningen, . 6.85 

ineente: lo. het voortzetten der verbetering van 
het kanaal de Dieze. provincie Noord-Brabant; 
minste inschr. was P. II. de Dekker, te Einpel, 
voor ƒ 48 500. Raming f 50.000. 

2o. het leveren en aanbrengen van.Oeverroer-
zieniiigen langs een gedeelte van het kanaal do 
Ziiidwillemsvaarl, in de provincie Noord-Brabant; 
minste inschr. waren A. de Kort en II. J. 
Dekkers, te Baardwijk, voor / 20.373. Raming 
ƒ 22.58(1. 

3o. het maken oeuer Vilvoordsché steenglooimg 
tegen den zuidwestelijke!! oever der haven te 
Moerdijk, benevens het' leveren en verwerken van 
stortsteen voor den kop van het zeehoofd aldaar, 
behoorende tot de havenwerken in de provincie 
Noord-Brabant; minste inschr. was M. van 
Hou welingen, te Sliedrecht, voor/2464. Raming 
J 3250. 

4o. het voortzetten der hasaltstcenglooiing 
tegen den Keizersdijk, in den Rijks-grooton-weg 
van Sleeuw ijk naar Breda: minste inschr. was 
M. van lloiiwelingeii. te Slieilrecht, voor f 2086. 
Raming ƒ 2500. 

/ « n'lei kei-sin I 30 April: het leveren van 
306 N|:> grint vuur de kunstwegen der gemeente; 
ingek 4 bilj.. als: 
II. J. v. d. Vogte, Hasselt, f 
.1 Weeuer Al. , idem 
Gebr. Deters. Nijmegen. 
II. Vollenliuvcn, ilattriu. 
gegund. 

I .e i i iuni i i r i i . 30 April: liet opruimen van 
ondiepten uit provinciale kanalen cn vaarwaters, 

3 perceelen; minste inschr. waren: 
perc. I, G. V. Visser, Ylst, / 0.200 

Raming » 11,000 
2. V. Dikkerbiioiu. Oudehaske. ƒ 838 

Raming „ 963 
3. R. do Vries, Koudum. > 180 

Raming „ 200 

B E R I C H T . 

Wegens plaatsgebrek moeten eenige 
aankondigingen en afloopen tot een 
volgend nommer blijven liggen. 

1.74 por M> 
1.73 » » 
1.60 » » 
1.58 . • 

D E O P M E R K E K 
van Z A T E K D A G 8 MEI 1S86. 

A A N KON D l GIN OEM 
VAN-

AANBESTEDINGEN 
tUHi tda jc . IO M e i . 

B r e d n , te 10 uren. door den sectie-m^eniour van de uiaatstli:i|>pij 
tot exploitatie van Staat SS|MM«-wegen, aldaar: liet uitvoeren van verfwerk 
aan de s|i«>urw('gl>riij_r over de Maas liij Hedrl. 

M u i h t e i i n (Or.), te 11 uren. door gecommitteefden uit hel hoofd
bestuur van liet watei-selnp Duurswold, on het Hitojiehuis: het éénjarig 
hei-stelling- en ondei hondswerk van de sluis met gebouwen, bruggen, 
enz. Aanw. gehouden. 

A r n h e m , te l l ' , 2 uren, door burg. en weth.: bet bouwen van een 
estrade op het Velperplein. Aanw. gehouden. 

M e d e m b l l k . te 12 uren. d<mr dijkgraaf en heemraden van het 
Ambacht de vier Noorder Koggen, op'het Knggeliuis: a. de leverantie 
van de benoodigde houtwaren, ten dienste van het Ambacht, ged. '86; 
b. de leverantie van de heiiiHidigde spijkers en ijzerwatvn. ten dienste 
van het Ambacht, ged. '8fi; c, de leverantie van 275 kub. M. grint, op 
de wegen onder Spanbrnek en Opmeer in 3 perceelen. Inl. bij den 
Opricht** A. Kater .lz... te Lauibertschaag. 

llei.ei.il»l.!t , te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden der Vier 
Noorder Koggen, in het Koggenhuis: de beraamde werken aan den 
Vier-NiMirder-Koggen-zeedijk. het onderhoud van het rijpad en van de 
dijksiuagazijneii enz. in verschillende perceelen, benevens de levering 
van 550 ÜP riviergrint. Inl. hij den hooJttopclchter A. Kater Jz., te 
Lauibertschaag. Aanw. gehouden. 

A m e r H l o o r i . te 2 uren. door Mr. A. Stbeeman. in het kofliehuis de 
Arend: het houwen van een woonhuis met koetshuis, op een terrein 
gelegen aan den Utrechtse hen straatweg, aldaar. Inl. bij den architect 
J. Moll, te Hengeloo. Aanw. te 11 uren. 

Z w o l l e , door den raad van administratie der Overijselsche Kanali
satiemaatschappij, bij den secretaris-thesiuriei der maatschappij, Wal-
ttnUWt: het verdiepen van een kanialvak in de 3e sectie, tusschen de 
vlotbruggen Sterneman en Zonnenbergen, ouder de gemeente Diepen
veen. Aanw. gehouden. 

IMiiHdRK. I f M e l . 
I irrrhf , te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: bet herstellen van 
metselwerken in liet fort hij Vechten, onder het beheer der genie te 
Utrecht. Hilj. inzenden 10 Mei. voor 3 uren. Inl. bij genoemden inge
nieur. Raming ƒ 3450. 

'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 
van nieuwe lokalen enz. voor den dienst der semaphore te IJmuiden. 
Aanw. gehouden 

Urde i i iDvuar t , te 12 uren. d">or de directie van de Deden is vaar tsc he 
stoomtrainwegiiiaatwhappij. in het hotel Steenbergen: 

lo. bet maken van den onderbouw der ophaalbruggen bij den huize 
Rollecate, over de lluizinger- en over de Kategerwijk, het bouwen van 
een vast brugje over de Keent jesgraven en het versterken der brug over 
de Schotkatnpswïjk. liaining /' 528(1; 

2o. het leveren en stellen van den ijzeren bovenbouw der ophaal
bruggen sub 1 genoemd. Haining ƒ 4880; 

So. het maken van den onderbouw der ophaalbruggen no. fi en no 
8. Raming ./ 3080; 

4o. het leveren en stellen van den ijzeren bovenbouw der ophaal
bruggen no. fi en no. 8. Raming ƒ 3420. Aanw. gehouden. 

H a n i n e n , te 12'j, uren. door den eerstaanwezend-ingenieur dei-
genie, te Zwolle, in het hotel des Pays-Das: het maken van ei n ge
bouw voor lijders aan besmettelijke ziekten bij het hospitaal te Kampen. 
Hilj. inzenden 10 Mei, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur en 
den opzichter van fortilicatién, te Kampen. Raming /' 8700. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo. Bestek A li , de levering van stalen «|morstaven, stalen laseh- en 
eindplaten en ijzeren haakhuuten. iu 2 |ierceeleii; 

2o. Bestek no. 101, de levering van stalen Spoorstaven, stalen lasch-
platen en ijzeren liaak-en schroefbouten, iu 3 perceelen; 

Sn. Bestek no. 102, de levering van metalen dwarsligger* met be-
vestigingsdeelen. 

4o. bestek no. 441, het vergrooten van het privaat- en watei plaatsge
bouwtje op het station Venkw. 

A r n h e m , 'savonds 8 uren, door den bouwkundige .1. Post, in bet 
hotel busschoten: het (.ouwen van elf woningen niet grond en afsluit
muren op een stuk grond, gelegen tuin de Nijhollstraat. 

Zijpe (Zeel.), door het bestuur der waterkeering van het calamiteuse 
waterschap bruinisse, iu het lokaal bet hei-stel, de vernieuwing en het 
onderhoud tot 30 April f87, van de aarde-, kram-, rijs-en steenglooiings
werken aan de waterkeering van bovengenoemd calamitous waterschap. 
Aanw. gehouden 

Kot t e r i t i i n i . in het Timmerhuis: de levering van eene ijzeren 
klepsehouw (onderli>sser). 

U o e i i M l n c I I N e l . 
'a-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van werken tot norinaliseering van de rivier de Waal, onder 
Varik. provincie Gelderland, tusschen de kilometerraaien fiü en 72. Inl. 
hij den himfdingenieur Van der Toorn, te 's-Hage. en den ingeniem 
Stieneker, te Nijmegen. Aanw gehouden Haming / 35.400. 

's-Hage. te II uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitvoeren van graafwerk op het bovendeel der Nieuwe-Merwede en het 
maken van zuileiibazaltsteenglooiing tegen het buiteubeloop van den 
Itijksberin langs de poMefl den Oostelijken Opslag en deu Louwsiineus

waard eu door het Üat van den Hengst, langs den rechteroever dier 
rivier, tusschen de kilometerraaien 11>H en HiO. onder de gemeenten 
Werkendam en Sliedrecht. lui. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 
's-Hage, den ingenieur De Hruijn. te Dordivcht. en den opzichter 
Haumcr. te Werkend im. Aanw. gehouden Haming / 0100. 

'w-Hage, te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een drijverhuis. terp en gebouwtje voor een zeifregistree-
rende peilschaal aan den linker oever van het Oude Maasje, nabij den 
mond iler Donge, tusschen de kilometerraaien LIV eu LV, behoorende 
tot de werken voor het verleggen van de uitmonding der rivier de 
Maas. Inl. bij den ingenieur Caland, te l.age-Zwaluwe. Haming / 4400. 

laiiett, te 11 uren. door het bestuur van deu polder de llreede-
Watering-bewesten-lerseke, in het kofliehuis: de Prins van Oranje: 

lo. het vernieuwen, verbeteren en herstellen der waterkeerende 
werken: 

2o. het onderhouden der sluizen, gebouwen, booten en peilschalen aan 
genielilen polder, beiden voor den dienst '80'87: 

3o. het ged. 'Hfi zuiveren van de waterleidingen, hinnenboezems der 
sluizen en van de watergangen. 

Inl. hij den opzichter, te Weuieldinge. 
HolKtwiird, te 11 uren, door burg. en weth: het baggeren van 

de nieuwe Tiirfgrac.ht (herbesteding). 
"rhafferhrug (N.-tl.), te 12 uren, door dijkgraaf eu heemraden iu 

het logement het Wapen van de Zijpe: het éénjarig onderhoud der ge
houwen, bruggen, sluis, enz. van de Zijpe, benevens eenige vernieu
wingen. 

T i e l , te I uur. door het gemeentebestuur: het bouwen eener school 
voor meisjes. Inl, bij deu gemeeutearchitect. Aanw. 11 Mei, te 
l l ' / j uren. 

O n d e r d e n d a m , te 2'/j uren, door het bestuur vau het watersebap 
Himsingo. in het waterschapshuis: het uitbaggeren van ondiepten in 
onderscheidene kanalen, lui. bij den deskundige II. Wind. 

Donde rdag , I » M e i . 
' ü - B a s r h , te 10 uren. door burg. en weth.: het maken van eene 

los- en laadplaats van vee. aan het noordwestelijk einde van den noord-
oostelijken of rechter kanaaldijk der Zuidwillemsvaart, ltd. bij den 
geuieentearchitet't. Aanw. 10 Mei, te 11 uien. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
bet gebouw van het prov. best.: bet planten vau stroo en helm, bet 
stellen van rJetscbuttingen enz. in de duinen van Tessel en aan den 
vasten wal van Noord-Holland Eet) '86— '89. iu :* i»erceelen. Inl. hij 
den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Welcker, te Alkmaar. 
Aanw. gehouden Haming / K150 ƒ 0000 en ,/ S200. 

t-'euda, te II uren. door den eerstaanwvzend-ingenieur der genie, te 
's-llage. iu bet gebouw Arti-begi. te Gouda: bet leveren van kazerne-
tneubelen, te Schoonhoven. Hilj. inzenden 12 Mei. voor 3 uren, bij 
den opzichter van fortificatiën, te Gouda Inl. bij genoemden ingenieur 
en de opzichtei's te Gouda en Schoonhoven. Haming /' 1000. 

Nleuwerami t t e l . te 12 uren. door burg. eu weih : het verhouwen 
van de openbare lagere school aan liet Tuinpad eu het bijbouwen van 
2 nieuwe lokalen. Aanw. 10 Mei te 11 uren. 

( •n in i i i t f eu , te 123,\ uren. door burg. eu weth.: het onderhoud 
van eenige pompen binnen de gemeente, van 1 Juli '8fi — 1 Juli '87, met 
bijlevering van al het benoodigde. 

Aünen . te I uur, ten geineentehnize: het bouwen van eene openbare 
lagere school voor meisjes aan den Oostersingel. Aanw. 13 Mei, te 
11 uren. 

V r i j d a g , 1 4 M e i . 
MavenUfte (Zeel,), te 10 uren. door het bestuur der waterkeering 

van het calamiteuse waterschap Stavenisse, ten gemeentehuize: het 
herstel, de vernieuwing eu bet onderhoud tot 30 April'87, van de aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan de waterkeering van boven
genoemd waterschap. Aanw. 10 Mei, van 11 — 1 uur. 

' s - l l age , te 11 uren, door den ontvanger der successierechten en 
domeinen, ten huize van den boschwachter iu het Haagsche bosch: 
de levering in Juin a. s. van 30(1 M 3 gewasschen scheljM'ii en 150 M 3 

ouderboudsgrint, of zooveel meer of minder als van elk zal blijken 
noodig te zijn, ten dienst»' van het gemelde bosch. Hilj. inzenden vóór 
10 uren. 

Urenlngeii. te 12 uren. door het prov. best.: het herstellen van 
de glooiingen langs het verbiudingskanaal Wiuschoter-Hi>ortischoiliepen 
langs de zuidzijde van het verbindingskanaal Damster-Hoterdiep. Inl. 
bij den hoofdingenieur van den prov. waterst.. den ingenieur en den 
opzichter L. Kdens, allen te Groningen. 

K r o n i n g e n . door den architect P. J. II. Uuvpcrs: liet bouwen eener 
nieuwe H.-K kerk. Aanw. gehouden. 

T e r n a a r d , door het dijksbestuur van Westdnngeradeol: de levering 
van er. 400 Ni.MI we noord sch grenen heipalen, lang 4.70 M.; •' 370 dito. 
lang 0.10 M.: <. 310 M' eiken gordhiL', zwaar 88 > 225 inM.; <l 175 
M' oostzeesrh grenen rib, zw. 10 X 12.5 cM.; e. 408 M' grenen platen 
zw. 8 X 15 cM.; f 1600 M' oostzeesch grenen planken, zw. 38 ^ 350 
inM,; t/. 271 noordseh vuren planken, zw. 32 X MO mM., lang 5.50 M. 
Inl. bij den dijksopzioner, te Wierum. 

Z a t e r d a g , 19 M e i . 
> h u w vl iet (ZseL), te 10 uren. door het bestuur der waterkeering 

van den calamiteusen Adornispoldor, in het gemeentehuis: het herstel, 
de vernieuwing en het onderhoud tot 30 Aprü'87 van de waterkeerende 
werken aan dien polder voor den dienst '8R/>7. Aanw. 11 Mej, te 
10 uren. 

Our i r l ande (Zeel.), te 11 uren. door het bestuur van deu polder 
Haarlaud, in bet gemeentehuis: het herstel, de vernieuwing en het 
onderhoud tot 30 April '87 van de gewone aarde-, kram-en rijswerken, 
in 1 perc. Aanw. 13 en 14 Mei. 



' • -Hage, to 11 uren, door ili-n eerstuanwezend-ingenienr der genie, i 
aldaar, in net gebouw der Normaal-schietschool: 

ln. bel vernieuwen van vlneren, goten, afvoerrinlon en waterleidingen | 
in bel militaire hospitaal, de neschutgietorij en het hoofdwachthuis. ! 
Raming ƒ IfiOO; 

2o. het leveren van kazerneineuhelen. Raming / 1500; 
80. hel vernieuwen van vloeien, glasramen, bestratingen, deuren en j 

Hltierpaten eu het verbeteren van daken, in de Alexunderskuzerne, ' 
Ruiling / r950; 

4o, het doen van voorzieningen in de Oranjekazerne. Raming /' 7100: \ 
5o. lu't doen van voorzieningen in de Frederikskazerne. Raming t 

/ 2100. 
Hilj. inzenden 14 Mei. vóór 3 uren. lui. bij genoemden ingenieur. 
tien;i Idiimarieel . te 12 uren. door buig. en weth.: de levering van 

1100 stère grint en 150 stère harde puin. 
Willemsoord. te 2 uren. door den Raad van toezicht van het Konink

lijk instituut voor de marine, in hei instituut: het vernieuwen van 4 
zinken dakgoten en een zinken plat aan het hoofdgebouw in 1 perc. I 
Aanw. 14 Mei, te lo uren. 

« 'ndzand (Zeel.), I" 2 uren. door het bestuur der waterkeering van ; 
het calairiiteuse waterschap Tienhonderd en Zwarte, in het hestnurs-
lokaal: hel her-tel. de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '87 j 
van tie waterkeerende werken van ilit waterschap over '86|'87. Aanw. ; 
11 Mei. Ie 2 uren. 

Hergunt , te 4 uren, door burg. en weth. van Tietjerksteradeel: het j 
verven van 4 scholen, 4 onderwijzerswoningen, 1 lirugwarliterswouing, ; 

9 bruggen enz. 
K i t i l i i l i t g c n . te ó uren door kerkvoogden «Ier Herv. gemeente: het j 

vernieuwen van het. dak, inbrengen van een plafond en verdere werken , 
aan de kerk. aldaar. Inl. hij den architect A. le ('lercrj, aldaar. Aanw. 
16 Mei. te 11 uren. 

Nt. Ai i i ia | i»roHi i< ' , dour burg. eu weth. van Het Bilt: het vertim- \ 
meren van de openbare school te St. .1 ucohjparochie. Aanw. 10 Mei, I 
te 10 uren. 

'* •• ;i inl.t » . 17 M e i . 
L a n g w e e r , te II uien. door burg. en weth. van Doniawerstal: het j 

verven van de nieuwe schoollokalen en onderwijzerswoningen te Ooster- ; 
haule en te Nijega bij Scharsterbrug. 

's- l lage, te l l ' L uren, door het ministerie van waterst. enz., aan I 
het gebouw van liet prov best.: het bezinken en hestnrten van den 
oever voor den kleinen l'arulleldum, gelegen ton oosten van het Voorn- ! 
si-lie Kanaal aan bet Haringvliet en behoorende tot de zeewerken inde J 
provincie Zuid-Holland lui. bij den hoofdingenieur in het 10e district, ! 
te 's-Hage. den ingenieur, te Hrielle. en den opzichter Kooreman, te 1 

Nieuweiihonrn. Aanw 10 Mei. Raming ƒ 10000. 
A m s t e r d a m , te 12 uren, dooi- burg. en weth.: 
to het veranderen van de bonten lang no. 144. over de l'atingracht j 

aan de Brouwersgracht, in een vaste ijzeren brug en het maken van } 
twee gemetselde bolle vleiigehnuren aan de brug no. 263. over de i 
Singelgracht voor hel Weesperptein, beiden met bijlevering der daartoe | 
benomligde materialen : 

2o. het houwen van steenen en houten wallen en het gewoon onder-
boud van eu het verrichten van herstellingen aan de steenen en houten • 
wallen lang1* de grachten enz de riolen ouder en de goten langs den } 
openharen weg-, de openbare waterplaatsen en de versehwaterbakken; I 

3n. liet verrichten der jaarlijksche stukadoor- en wltwerken. ten 
behoeve van de gehouwen ten dienste van het openbaar lager ouderwijs. ; 

\ III-I i ' i ll;» in . te 12 uren door het bestuur van de Sloterbiniien- en i 
Middclvoldsche gecombineerde polders, iu het Burgerweeshuis: het I 
leveren en stellen van een nieuwen houten vijzel met toohehooren, en ! 
het driejaiig onderhoud van twee watermolens, twee overhalen met ' 
de polderhuilen eu annexe werken, aan bovengenoemde poldeisj j 
toe behooren de, van 1 .11110 'K6 tot uit. Mei '89. Inl. bij den opzichter | 
S. G. Nout. te Nienwerauistel. Aanw. 14 Mei. te 10 uren. 

Z i r r i k - e e . te i2 l . , uren. door burg. en weth..- het doen van eenige 
vernieuwingen aan de gebouwen en andere werken dezer gemeente, 
met het gewoon onderbond daarvan, in h perc. Aanw. 10 eu 15 Mei, 
telkens te 10 uren. 

N r l i r r i i i r r l i u n t iN.-H.i. te .'I uren. door dijkgraaf en heemraden van 
de Schoriuoer. in het Nnordei \ oldei huis: 

lo. de levering van de benoodigde bout- en ijzerwaren eu van kalk, 
cement en steenen. ten behoeve van den [wilder, ged. '8fi; 

2o. de levering van 1000 M* grint. 
Veendnm (Grnn.). te 7 uren. door burg. en weth.: het onderhoud 

der gehouwen en werken der gemeente Veeudain, in verschil lende I 
perceelen. 

D i n s d a g , i s M e i 
1:1*1 (Geld.), te 11 uren. door den dijkstoel van Overbetuwe, in het 

ambtshuis: het leveren van ongeveer iTOO M : i gewasscheii of gehorde ] 
grint op de Waal- en Rijnhaiuiijken. het sporen slechten en verder 1 
oiiilerhoud der dijken, het ruimen der weteringen, alles in perc. 

He l l evoe in l i i lN , te 12 uren. dooi- den eerstaanwezend-ingenieur der 1 

genie, aldaar, iu kazerne no. I : het veranderen van de zwem- en bad
plaats te Brielle, Bilj, inzenden 17 Mei, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden 
ingenieur. Haming ƒ 2250. 

Bergen-on-Zoon i , te 12 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur 
der genie, le Breda, iu het koffiehuis de Biaak: het vernieuwen van 
kozijnen, glasramen, vloeien en zolderbalken iu- en het herstellen van 
daken op militaire gebouwen te Bergen-op-Zoom. Bilj. inzenden 17 
Mei. VÓOjr 3 uren. bij den hoofdopzichter van fortificatiën te Bergen-op-
Zoom. Inl. bij genoemden ingenieur en hoofdopzichter. Raming ƒ8900. 

A p e l d o o r n . te ï uren. door de Kon. Nederl. I.waal-spoorwegmaat
schappij: Bestek no. 19, het maken van een hoofdgebouw op het station 
Het Loo, niet bijbehoon'iide werken. Inl. bij den hoofdingenieur-directeur 
en den sectie-ingenieur A. Besier, te A|ieldoorn. Aanw. l i Mei, te 
2 uren. Haming ƒ 35,000. 

A m M e r d a m . door den architect A. Salm GBz.: het bouwen van 
eene kweekschool voor machinisten op een terrein aan de Muidorgracht, 
te Amsterdam, lui. bij genoemden architect. 

' Woensdag . 1 » M r l . 
D e v e n t e r , te 10 uren, door burg, en weth.: het houwen van een 

ijzeren ophaalbrug met steenen landhoofden over de Buitengracht nabij 

de Pothoofdsluis, net bijkomend aardewerk. Aanw. 15 Mei. te 2 uren. 
' s -Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 

uitvoering van berst* Hingen eu vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op den Gelderse hen Ilse!, met het onderhoud dier werken van I Juli 
>6—30 Juni '87, ,in drie .perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
der Toorn, te 's-Hage, en den ingenieur liaiuaer. te Kampen. Aanw. 
12 Mei. Raming: perc. 1 ƒ 16,000, perv. 8/17»3C0. perC 3 / 22,100. 

' s -Hage , te II uren, door hel ministerie van waterst. enz.: het 
onderhoud vali het kanaal met de schutsluis aan het benedeneind van 
Rozenburg, behoorende tot de werken aan den Hoek van Holland en het 
Scheur, van I Juni '86—30 Juni '87. Inl. bij den hoofdingenieur Van 

de genieur Leemans, te Rotterdam, 
te Hoek-van-Holland. Aanw. 

Jen 
Mei, 

het ver-
afshiit-
te Wil-

li?.., aan 
teen tot 

Diesen, te s-ll 
adjunct-ingenieur Francois, 
te 12 uren. Raming ƒ 4700. 

w l l l c m s o o r d . te 11 uren. door de directie der marine: 
richten van eenige werkzaamheden aan de gebouwen en d 
hekken te Wielingen. Inl. bij den hoofdingenieur der marine 
leinsoord. Aanw. 17 en 18 Mei, te 10 uren. 

'•-Hage . te 12 uren. door het ministerie van waterst enz.: het maken 
van tien onderbouw der draaibrug met keersluis iu de haven te Vlaar-
dingen, lub hij den waarnemend eerstaanwezend-ingenieur der Staats
spoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 11 eu 12 Mei. te 11 uren. Raining 
/• 112,600. 

L i i b i t , te 2 uren. iu het koffiehuis van I) Stokman: bet houwen van 
twee heerenhuizen. Inl. hij den architect G. II. Publiekhuijsen, aldaar. 
Aanw. 17 Mei, te 10 uren. 

Donderdag , 20 M e i . 
B a n e l e , te 10 uren. door het bestuur der waterkeering van het 

calainiteiise waterschap Kllewoutsdijk cn den calainiteusen jiolder Borselc, 
in de directiekeet: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 
30 April '87, van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan 
de waterkeering van bovengenoemd waterschap en polder. Aanw. 14 
en 17 Mei, te 11 uren. Raining /' 14,4'6.I2. 

V r i j d a g , XI Mei. 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie van waterst 

het gebouw van het prov. best.: het leveren en storten van 
voortzetting van de oeververdediging vóór Neuzen. Inl. bij den hoofd
ingenieur in bet lie district, te Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. 
Aanw. 13 en 15 Mei. Raming f 21 200. 

D o r d r e c h t , te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, te Breda, in het lokaal van -I. C van der Horst: het doen van 
voorzieningen aan loodsen te Dordrecht, Inl. bij den opzichter van 
fortificatiën, tr Dordrecht Raming ƒ 3500. 

' i i -Hage , te I uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het ge
deeltelijk veranderen van het imst- en telegraafgebouw te Roosendaal, 
alsmede het onderhouden en herstellen van dit gebouw, van den dag 
der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 
Uec. '88. lui. hu den rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, 
en den hoofdopzichter bij de landsgebouwen J. .1. G. Rinkes. te Breda. 
Aanw 14 Mei, te 10 uren. Raming /' 1910. 

' s - l l a g e . te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: de ver
bouw van het bestaande postkantoor en in verband daarmede den 
aanbouw van felegraallok ilen te 's-llage. Inl. bij den rijksbouwmeester 
in het l* 1 '- district, te 's-llage. Aanw. 15 Mei. te [ uur. Raming 
f 107.500. 

'a-llage , te 1 uur. door het ministerie van waterst, enz.: deaanleg 
van een rijkstelegraallijn van Dalfsen naar Ommen, Inl. bij den in
specteur, chef van bet technisch beheer der Rijkstelegraaf, te 's-Hage, 
eu den lijnins|ieeteur, te Groningen. Raining ƒ linn. 

A p e l d o o r n , le 2 uren. door tie Kon. Nederl Locaalspoorwegmaat-
schappij: het leveren van eikenhout voor wissels, inl. hij den honfd-
ingenieur-directeur K. 11. van Bred erode, te Ajieldoorn. 

Z a t e r d a g , 22 M e i . 
A m s t e r d a m , te 11 uren. door den vice-adiuiiaal. directeur en com

mandant der marine: het herstellen van de bekading tusschen helling 
no. I en 2 op 's Rijks werf, aldaar. Aanw. 18 Mei. te 10 uren. 

M e u w e r k e r k (Zeel.), te 5 uren. door het bestuur van den polder 
vier Kannen van Buivcland. in de gein.-raadkamer: de vernieuwingen 
en het tot 30 April '87 onderbonden van de aarde-, kram-, rijs- en 
steeiiglooiingswerkeii aan den gei nelden polder. Aanw. 19, 20'en 21 
Mei. tusschen 8 en 1 uur. 

D i n s d a g . 25 Me i . 
M o e r d e n , te 1 uur. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te l'trecht. iu de voormalige infirmerie: het vernieuwen van de draai
brug bij de Wici ickerschans. Bilj. inzenden 24 Mei. vóór 3 uren. lui. 
bij genoemden ingenieur en den opzichter te Woerden. Raming / 3000. 

W o e n s d a g , 241 H e l . 
' • -Hage , te II uren, door het ministerie van waterst. enz: de uit

voering van hei-stellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op de Maas, met het onderhoud dier werken van 1 lult '86—30 Juni 
'87. in vijf perceelen. Inl. bij den hoofd ingenieur Van Diesen, te 
's Hage, den ingenieur Van lloolf, te Vught. en de oplichten Willems, 
te Mtastricht. Broste, te Roermond, Kooreinan. te Venloo, Haaitsen. te 
Grave, en Groenen, te 's-Bosch. Aanw. 19 Mei. Raming: pore. 1 /'11,900, 
perc. 2 ƒ 10,800, perc. 3 7100. perc. 4 ƒ 14.650, perc. 5 ƒ 2l,4ÜC 

' s - l l age , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: de 
Uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op den lioveti-Rijn en dfl Waal, met het onderhoud dier werken van 1 
Juli '8fi tot en met 30 Juni '87. in drie perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van der Toorn, te 's-Hage en den ingenieur Stieneker, te Nijmegen. 
Aanw. 19 Mei. Raming: perc. 1 / 25,000, perc. 2 ƒ 37.500. perc. 8 
ƒ 56.000. 

' • -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. en/..: het 
verrichten van baggerwerk in het groot scheepsvaar water in het Scheur, 
tusschen Maassluis en de Vergulde Hand, voor de verbetering van den 
waterweg langs Rotterdam naar zee. Int. hij den hoofdingenieur van 
Diesen. te 's-Hage, den ingenieur Leemans, tè Rotterdam en den tijde
lijk adjunct-ingenieur Francois, te Hoek van-Holland. Aanw. 19 Mei, 
te 12 uren. Raming ƒ 79,975. 

' • - H a g e , te Huren, door het ministerie van watci-st. enz.: het ver
grooten van het photographiseh atelier van de topographische inrichting 
van het departement van Oorlog, te 's-Hage. Inl. bij den rijksbouw-
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meester in het 2e district en den hoofdopzichter voor de landsgebouwen 
J. A. Weinberg, beiden te 's-llage. Aanw. 20 Mei, te 12 uren. Haming 
f 3284. 

V r i j d a g , tn M e i . 
Z w o l l e , te 12 uren. dooi* het ministerie*van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov, beat,: de gedeeltelijke vernieuwing van den aan
legsteiger en de ligwallen in de Huurt Ens. ten behoeve van de zee-
werken op Schokland. Inl. bij den ingenieur Lahrijn en den opzichter 
Ritmeester, heiden te Zwolle.' Aanw. 20 Mei. Raining f' 4000. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het aanbrengen van voorzieningen aan de 
kanaal boorde n en verdere werken van de Willemsvaart. Inl. bij den 
ingenieur Labrijn en den opzichter Ritmeester, beiden te Zwolle. Aanw. 
21 Mei. Raming ƒ 3200. 

H a a n d a g , 3 1 H e l . 
' « - H a g e te l l ' / j «ren, door het ministerie van waterstaat, enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: het opruimen van de bestaande bou
ten en het maken eener ijzeren draaibrug over de schutsluis te Arkel-
sehendam, over het Zederikkanaal. provincie Zuid-Holland, Inl. bij den 
hoofdingenieur en den ingenieur in het 10e district, te 's-Hage, en den 
opzichter La Fontijn, te Gorichem. Aanw. 24 Mei. Raming ƒ 9170. 

W o e n s d a g , 2 J u n i . 
' • - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit

voering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op het Pannerdensche kanaal, den Neder-Rijn en de Lek, met het 
onderhoud dier werken van I Juli '86 tot en met 30 Juni '87. in vier 
perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-llage, en 
den ingenieur Castendijk. te L'trecht. Aanw. 26 Mei. Raming: I>ere. 
I f 7500, perc* 2 J 7500, perc. 3 / 19,000. perc. 4 /' 28,000. 

• - H a g e , te 11 uren, door het ministerie vim waterstaat enz.: het 
maken van verdedigingswerken aan den linkeroever van het Scheur, 
beneden Maassluis, voor de verbetering van den waterweg langs Rotter
dam naar zee. Inl. hij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, den 
ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den ingenieur Stein Harvé, te 
Hoek-van-Holland. Aanw. 26 Mei. Raming /' 9075. 

Woensdag , 9 J u n i . 
' • -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van baggerwerk langs den rechteroever van het Scheur, 
beneden Maassluis, ter voortzetting der opruiming van de Hoornplaat, 
voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Dieson, te 's-Hage, den ingenieur Leemans, 
te Rotterdam en den adspirant-ingenieurGockinga, te Rozenburg. Aanw. 
29 Mei en 2 Juni. Raming ƒ 70,500. 

W o e n s d a g , H l J u n i . 
W o r h i i t i i . te 12 uren, door burg. en weth.: de straatverlichting in 

die gemeente, door middel van loopend gas, over een tijdvak van 20 
jaren, onder gunstige voorwaarden van overneming van de bestaande 
en in volle werking zijnde fabriek met toobehooren. 

P r i J sepgaa f gevraagd, door burg. en weth, van Harderwijk, van 
30.000 grijze vlakke straatklinkers, Waalformaat. Monsters met prijs
opgaaf inzenden vóór 20 Juni a. s., bij deufgeineentearchitect. 
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A F L O O P 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Breda, 27 April: het verbouwen eener 

huizinge, staande en gelegen aan de Ginneken-
straat, wijk A no. 73, onder beheer van den 
architect J. A. Ooines; gegund aan C. van 
Dongen, te Breda, voor f 5171. 

Groningen. 28 April: het doen van diverse 
herstellingen aan het gebouw van de vereeniging 
de Harmonie, onder beheer van den bouwkun
dige H. Raammaker: lo. het doen van timmer-, 
metsel- en straatwerken; ingek. 13 hilj., als: 
H. Janssen, te Groningen, ƒ 3791 
J. Ibelings, o idem » 3064 
J. Toesman, • idem » 2935 
J. Poelman, » idem » 2905 
11. Kiel, • idem • 2905 
K. Fokkes en H. 

Berends, - » idem » 2883 
T. Y. Jelsma, » idem » Ü823 
E. Berkenbosch, n idem » 2795 
J. de Vries, » idem » 2087 
E. W. Wietscma, » idem » 2566 
J. Werkman, » idem » 2510 
J. II. Muller. » idem » 2403 
G. H. v. Erp, » idem » 2305 

2o. het uitvoeren van eenige verf- en lakwerken; 
ingek. 1 bilj. van: 
II. Walstra, to Groningen, zonder uit
voering van de Albasthie-verfwerken, ƒ 890 
en met Albastine-verfwerken, » 1290 

3o. het schoonmaken en witten van de lokalen 
en repareeren van buitenwerken; ingek. 4 hilj.. 
als: 
II. Luikinga voor alle wit- en pleister

werken, ƒ 539 
dezelfde, doch zonder het witten van 

de benedengang en de muren van de 
concertzaal, » 480 

dezelfde, voor het uitsteken of opzuiveren 
van de muur- en lijstornementen iu 
de concertzaal, » 390 
6. J. D. Döbken, voor alle wit- en pleister

werken f 515. 
dezelfde, zonder het witten van de beneden

gang en de muren van de concertzaal / 445. 
dezelfde, voor het uitsteken of opzuiveren van 

de muur- en lijstornementeii in de concertzaal 
J 330. 

c. J. Chr. Gramberg, voor alle wit-en pleister
werken, ƒ 508. 

dezelfde, zonder het witten van de heneden-
gang enz., ƒ 450. 

dezelfde, voor het werk in massa, ƒ 1800. 
d. Geerdes en Co., voor alle wit en pleister

werken ƒ 490. 
dezelfde, zonder het witten van de beneden

gang enz., ƒ 360. 
dezelfde, voor het uitsteken of opruimen van 

de muur- en lijstornementen in de concertzaal, 
ƒ 360. 

gegund aan de laagste inschrijvers nl.: 
Perc. 1, G. P. v. Erp, ƒ 2365 

» 2, H. Walstra, zonder uitvoering van 
Albastinoverfwerkcn, » 890 

i) 3, Firma Geerdes, voor de geheele 
wit- en pleisterwerken, zonder 
uitsteken der ornementen, » 490 

Tvvclhio, 29 April: het herstellen van p. m. 
30,000 M. kunstwegen; gegund aan diversen, 
voor ƒ 250.90. 

Bergambacht, 30 April, voor rekening van 
den Krimpenerwaard: lo. het gewoon onder
houd der dijken, kaden en buitenbennen; minste 
inschr. waren: 

Bergambacht, 
perc. 1, H. de Jong Pz., Ammerstol, ƒ 1050 

» la, H. dc Man. Bergambacht, » 1900 
i 16, J. Scholten, Ammerstol, » 2750 
•% 2, J. de Jong Az, Sr., idem i 840 
» 2a, G. Zanen Hz., idem » 2490 
i 26, P. Zanen Ilz., idem » 1200 

Lekkoi'kerk 
> 1, J. Scholten, ' idem a 200 
> 2, H . de Jong IV... idem . 450 

Krimpen a/d. Lek. 
> 1, dezelfde. idem » 3940 

Ouderkerk a/d. IJsel 
i 1, II. de Man, Bergambacht, e 200 
> 2, O. Boer, idem • 580 
» 3, J, de Jong Az. Sr., Ammerstol, a 1000 

Gouderak en Haastrecht, 
t 1, II. de Man, Bergambacht, • 2300 
2o, de levering van grint; minste inschrijvers 

waren: 
perc. 1, C. dc Jong, Ammerstol, ƒ 300 

> 2, C. Mudde Kz., Lekkerkerk, > 520 
I 3, J. Speksnijder, Ouderkerk a/d. IJsel,» 405 
» 4, J. Goudriaan, Gouderak, » 845 

> B, II. den Breejen, Hardinksveid, » 715 
» 0. dezelfde, ' » 715 
» 7, dezeirde, a 500 
B 8. ,1. Goudriaan, Gouderak. » 385 
» 9, A. de Boom, Lekkerkerk. 300 
. 10, J. Breedvelil, Xieuw-I.ekkerland, » 380 
k i i r l g e i i c , 30 April: het herstel, de vernieu

wing en het onderhoud tot 30 April '87. vandc 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken van 
den calamiteusen Aimu|mlder; ingekomen 12 
hilj.. als: 

,1. de Jonge, 
.1. de Rijke, 
.1. I.eijs, 
L. v. Popering, 
J. I.indenberg, 
1'. Bolier, 
P. Verburg. 
K. de Maat. 
A. Foiirdraino, 
A. v. Fopering, 
F. v, d. Berge, 
II. Blok, 

's-llage, 1 Mei 
goot bek leeding 

ƒ 2380 
a 2367 
» 2250 
» 2225 
» 2220 
» 2197 
» 2196 
» 2192 
» 2187 
» 2177 
» 2097 
» 1872 

het vernieuwen van goot-

I ambtenwoning en verdere tot het pompstation 
[ behoorende werken, ten dienste der Delftsche 
duinwaterleiding, onder heheer van den ingenieur-
architect N'. Biczevcld Hz.; ingek. 14 bilj., als: 
W. F. Weijers, Tilburg, j 193,000 
A. O. Paardekooper, 's-Hage, » 159,000 
M. L. v. Spanje idem » 142,361 
.1. Visser Gz., Papendrecht. » 137,445 
A. J. Schouten, Alfen, » 136,000 
!.. Sickler, Amsterdam, » 133.975 
.1. Spruijt, Kralingen, 3 131,900 
.1. I. v. Sluisdatn, Dordrecht, > 130,000 
J. Smit VII, Slikkerveer, » 129,700 
II. Wienhovcn. Schiedam, » 129,479 
N. Iloogendoorn Cz., Giesendam, » 129.000 
C. Wijbrands & Co., 's-Hage, » 125,775 
W. I'. v. d. Laan, Rotterdam, » 124,700 
II. .1. Noderhorst, Gouda, > 116,800 

F r a n e k e r . 1 Mei, voor rekening der ge
meente: lo. de levering van 300 stère grint ten 
behoeve van de kunstwegen; ingek. 4 bilj., als: 

de Alexanders lijsten 
kazerne te 's-llage. onder het beheer der geuit 
aldaar: ingek. 6 bilj.. als 
M. Houtman, 
II. Koning, 
.1. de Haas, 
L. Schoonen berg, 
.1. II. Mensen, 
Firma Wed. P. A 

liavolli ft Zn., 
Raming 

t . o r r e d l | k . 1 Mei, voor 
en 7 e veondistlïct onder Opsterland eu Kng 
wirden: het eenjarig onderhoud, vernieuwingen 
eu leveiautiën aan de windwatermolens, brug 
gen, duikers enz., in 5 perceelen: 

Perc. 1, molens; ingek. 4 hilj., als 

s-Hag 
Haarlet 
's-Hagi 
idem 
idem 

idem 

ekenill; 

/' 2123 
'» 2094 
» 1989 
» 1899.43 
» 183» 

» 1719 
» 21'00 

van het 6. 

BH: W. Buig. 
A. Ti. v. d. Veen, 
II. Koclstra. 
J. A. v. d. Sluis, 

Perc. 2, bruggen; 
•I. Poutsma. 
II. Oiistêrbaau, 
A. Tj. v. d. Veen, 
J. Biiiinia. 
W. Buigij, 
II. Koebtrs, 
Wed. Winters, 

Terwispel. 
» idem 
II Luxwolde, 
» Gorredijk, 
ngek. 7 bilj., 
te Terwispel, 
n Gorredijk, 
a Terwispel, 
B Lungezwaa; 
>i Terwispel, 
I Luxwolde, 

Gorredijk, 

i l s : 

P e r i ' . 3, sluizen ; ingek. 7 bilj., als: 
Wiil. Winters, 
.1. Poutsma, 
A. Tj. v. d. Veen, 
I). Oosterbaan, 
II. Koclstra, 
W. Ilurgij, 
J. Ikuinia, 

te Gorredijk, 
» Terwispel, 
i i idem 

II Gorredijk, 
a Luxwolde, 
II Terwispel, 

l.angezvvaag, 
Perc. 4, gebouwen; ingek. 8 bilj., als: 

ƒ 1582 
• 1262 
ii 1145 
> 1094 

ƒ 5 7 4 
» 555 
a 485 
» 473 
» 385 
II 380 

ƒ 748 
» 700 
» 671 
• 658 
• 529 
ii 525 
ii 371 

Wed, Winters, 
J. Poutsma, 
J. A. v. d. Sluis, 
D. Oosterbaan, 
,1. Bouma, 
W. Burgij, 
P. Loopstra, 
A. Tj. v. d. Veen, 

Perc. 5, hekken 
bilj., als: 
Wed. Winters, 
D. Oosterbaan, 
J. Poutsma, 
A, Tj. v. d. Veen, 
J. A. v. d. Sluis, 
W. Burgy, 
J. Bouma, 

te Gorredijk,' 
i i Terwispel, 
» Gorredijk, 
» idem 
i» Langezwaa 
» Terwispel, 
i idem 
» idem 

en stekken 

te Gorredijk, 
i i idem 
a Terwispel, 
a idem 
» Gorredijk, 
a Terwispel, 

Langezwaag 

ƒ578 
I 524 
i i 456 
II 445 
II 410 
B 375 
II 310 
« 243 

ingekomen 7 

ƒ 398 
B 330 
B 314 
» 194 

186 
172 
143 

De perceelen zijn aan de laagste inschrijvers 
gegund. 

k h i n d e r t , 1 Mei: het doen van timmer- cn 
metselwerken aan domeinhocven en andere ge
bouwen, in het rentambt Niervaart, in 3 
perceelen. 

peic. 1 perc. 2 perc. 8 
L. Vi in-. Klundert, ƒ 1«Y?4 
M. Clarijs, Zevenbergen, 3074 f 2335 ƒ 1626 
A. D. Lucas, idem 3476 i'aai 
P. V. Bi'M'l, idem 3540 
C. Vrins, Klundert, 3089 
J. D. Schalekamp, idem 3135 
1'. A. Htiijsci-s, idem 3139 
C. Matthec, Zevenbergen, 2828 
A. L. v. Dis, Fijnaart, 3164 
J. v. Boxel, Zevenbergen, 
W. J. Segboer, 
Joh. v. Aken, 

De vette cijfers stellen de laagste inschrijvings
sommen voor. 

Amsterdam, 1 Mei: het maken van de prise 
d'eau, den watertoren, het ketelhuis, de be-

2444 1664 
2374 1631 
2)87 1619 

2 1 5 5 

2185 

2326 
2881 
2266 

1635 
15.11 

1592 
1647 
1673 

Utrecht, 
Nijmegen, 

idem 
idem 

Hasselt, 
B Nijmegen, 

ƒ 2.79 
a 2.64 
• 2.59 
» 2.49 

2.94 
2.50 

Van Kopenhagen. 
W. II. Holland, 
Gebr. Peters, 
J. F. Lips, 
gegund. 

2o. de levering van 60 stère tuingrint voorde 
wandelplaatsen van het geneeskundig gesticht 
voor krankzinnigen; ingek. 6 hilj., als: 
II. v. Hasselt, te llezens, ƒ 4.25 
D. v. Noord, » Leeuwarden, B 3.75 
Van Koppenhagen & Co., B Utrecht, o 3.29 
.1. Weener Az, 
J. F. Lips, 
aangehouden. 

«. i ru ldenbe i g . 1 Mei: het herstellen van 
den ringmuur van het tuighuis, van den haven-
muur en van de sluis iu de buitenhaven tc 
Geertruidenberg. onder het beheer der genie te 
's-Bosch; ingek, 5 bilj., als: 

P. Stal, / 7370 
W. Franssen, » 7000 
M. Krols. n 6700 
R. Naglè, . 5980 
C. Hupont, i i 5910 
Raming . 7520 

No. 3 gegund. No. 4 cn 5 van onwaarde. 
\ e esse o , l Mei: het bouwen van een woon

huis voor H. Matei-s, onder beheer van den 
architect II. Wissink; ingek, 6 bilj., als: 
II. Hulde 
L. Oostenrijk, 
G. J. Ernst, 
G. .1. Averdijk, 
B. J. ter Haar, 
Raming 

Gegund aan 
/ 7700. 

t l r ech t , 1 Mei 

te Terwolde, 
» Wije, 
9 Zwolle, 
» Wije, 
» Epc, 

G. J. 

ƒ8249 
B 8125 
•I 7868 

i i 7700 
> 7329 
» 8276 

Averdijk, te Wije, voor 

het bouwen van eene direc
teurswoning nabij liet terrein der gemeente-
reiniging; ingek. 9 bilj., als: 
J. Kran, te Utrecht, 
A. C. vink, B idem 
.1. v. Hees, » idem 
G. J. v. Vloten, » idem 
0. .1. Itiiijsch v. Dugteren, i idem 
W. A. G. Jansen, » idem 
l i . Kiihne, » idem 
J. H. de Vos, B idem 
J. de Vos Jr., » idem 
gegund. 

Lelden, 3 Mei: het afbreken van het oude 
en het bouwen van een nieuw gesticht, voor 
het Ger. Minne- of arme Oudemannen- en 
vrouwenhuis: ingekomen 16 bilj., als: 
J. B. Sjerp, Rotterdam, 
K. J. Ruijsch v. Dugtcren, Utrecht, 
A. C. Vink, idem 
Boef en Pelt, Kralingen, 
W. Splinter, Leiden, 
Maas en Splinter, idem 
B. Nieuwenhutjzcn, idem 
II. A. Kaasjager, Zalt-ltoinmel, 
W. A. G. Jansen, Utrecht, 
C. Eijsvogel, Aarianderveen, 
Spruijt en Van Staveren, Kralingen, 
GE v. Rassel, Utrecht, 
J, C. Tom, Leiden, 
A. Verhoog Jz., idem 
Joh. Verhoog, idem 
II. v. Borsclen, idem 

Kampen, 3 Mei, voor rekening van de pol-
dors lii'oek-eu-Mateii-Biiiteiidijks, Haatland en 
Ondcrdyks: lo. het verhoogen van 1800 M. 
kauaalkade cn het uitdiepen van liet afvoer
kanaal; ingek. 5 bilj., als: 

ƒ 7748 
» 7470 
i 7420 
» 7383 
i) 7239 
II 7230 
» 7140 
ii 6820 
» 6626 

ƒ 63,000 
B 62,528 
» 62,290 
a 59,831 
a 64,200 
» 52,383 
> 51,890 
• 51,767 
a 51,350 
> 49,948 
a 48,990 
• 48,880 
» 48,708 
a 46,840 
> 46,833 
a 46,832 

Wijnholt, 
L. Zandstra, 
J. Driegen, 
II. VV. l - . e l i k l l i i . i i l i , 
G. Altena, 
gegund. 

te Kampen, 
a Lemmer, 
» Vollenhove, 
a Genemuiden, 
a idem 

ƒ 4694 
» 4693 
> 4160 
a 3689 
» 3827 

D E O P M E R K E R . 

2o. hot maken van twee duikers en een water-
filter; ingek. 3 blij., als: 
II. v. Dijk Dz. te Kampen. j 1179 
('. Visscher. II idem a 999 
A. Bekendam. a Geneiuuiden, a 986 
gegund, 

s-llHge. 3 Mei: de levering van bouwmate
rialen aan de Rijksgestichteii Veenhuizen: minste 
inschr. waren: 
| i e r c . 1, houtwaren, Kitithoven, Zwolle, ƒ 1932.39 

II 2, schelpkalk, Van Duinen 
.letleina, Leeuwarden, • 1170 

a 3. tras, W. F. Stoel. Alkmaar. » 642 
II 4. metsel- en straatsteenen. J. 

E. H. Br. Nagell v. Ampsen, 
Amerongen. » 1706.74s 

n 5. pannen, ('. Stolp. Valkenburg, B 1668 
» 6, tegels. W. F. Stoel, Alkmaar. . 43.25 
II 7, verfwaren. Van Stegeren & 

Co., Zwolle, i i 197 50 
B 8, ijzer. Hot! ft Co., Rotterdam, a 99 
V i n - l i - n l a i i i 3 Mei: lo. de levering van 33 

ton halkijzer voor de bruggen over de Lelie
gracht; ingekomen 4 hilj., als: 

per 100 KG. 
W. Beroet & Co., ƒ 7.55 
11. E. living Jr.. Rotterdam, » 6 85 
I). S. M. Kalker, • 6.76 
Gebr. v. d. Vliet, 5.46 

2o. het verlagen der bruggen over de Lelie
gracht: ingek. 6 bilj.. als: 

A. v. Wensveen,' / 12.:00 
A v. Zeist, » 11,975 
•I. P. Oomelissen, . 11,887 
Maks en lloekholtz, » 11,555 
A. Helsen. •> 11.373 
E. v. Bruinmelon, » 10.765 

3o. het inrichten van de openbare lagere 
school le klasse no. 5 op het voormalig Leidsche 
kerkhof, tot een school voor 600 leerlingen; 
ingek. 14 hilj.,als: 

A. Paans, ƒ 16.400 
A. v. Wensveen, * 16.170 
W. II. Struijs, a 15,800 
.1. J. Vissers, » 15.544 
W. I.udwig, B 15.473 
Knipper en Vree, * 15 460 
P. Verweij. a 14.975 
A. Aaiden, > 15.284 
D. II. Zeevat, > 14.73(1 
R. Hepko. » 14.374 
Rieke en Becker, •• 14.300 
B. Cruijf, » 13,100 
W. Ililkes, a 12,5(0 
.1. I» H. de Kruijll', a 10,450 

4o. het verrichten van uitdiepingswerken: 
ingekomen 3 hilj. als: 

per M 3 

D. Zuiderhoek. ƒ 0.49 
P. Westmaas. » 0.475 

D. Goedkoop Dz., » 0.47 
.Maastricht . 3 Mei: het verbeteren van een 

weg langs de Zuid-Willemsvaart, tusschen den 
weg naar Smeermaas bij de overwelfde door
vaart en den Singelweg buiten de voormalige 
lïoschpoort te Maastricht: ingek. 3 bilj.. als: 
-I. Schenck, te Maastricht, ƒ 1580 
11. Uinmels, B idem " 1465 
G. Smeets, a Maaseijrk | Belgiël, > 1380 
liainitig B 1780 

K a a r d e n . 4 Mei: het doen valiverbeteritigi.il 
vin ondergeschikt belang in het fort Nieuwer-
sluis. onder het heheer der genie te Naarden: 
ingek. 10 bilj.; minste inschr. was A. Helsen, te 
Amsterdam, voor /' 28,895. Raming ƒ 30.500. 

O l d v n r . a n l , 4 Mei: het laiuwen van een 
school in zes lokalen met toobehooron, onder 
beheer van den architect J. Moll, te Hengeloo; 
ingek. 9 bilj., als: 
he Boer en Brouwer, te Oudeschoot, ƒ 17,990 
I. Aberson, a Steenwijk, « 17.880 
-uiman en Duursma, a Drachten, • 17.753 
•I. Roodenrijs, a Enschedé, I 16.790 
V. Frowijn, a Ootuiarsum, » 16.355 
A. Sievei-ink, a Groenloo, a 15.355 
A. H . M. Wesselink, a Hengeloo, » 15.620 
1. Morselt, a Borne. a 14,975 
J. ter Ellen, a Oldenzaal, a 14,388 
f-guild. 

H a a r l e m , 4 Mei: het maken van eene uit
breiding aan het krankzinnigengesticht Mcereu-
berg en daarbijbehoorende werken; ingek. 45 
bilj- als: 
J Smit. Slikkerveer. ƒ 358.000 
I. en J H. Vos, Almeloo, a 346,700 
A. 0. Paardekooper, 's-Hage, a 331,000 
1' Verbruggen. Waddinksveen, » 327,777 
Schoonenburg en Man, Amsterdam, • 325.400 
A. .1. v. Liemt, idem a 325,100 
G. D v. Doorn, idem • 326.000 
A. Paans, idem » 824,900 
t'iiijH en Schouten, idem a 323,700 

W. L. I.eijbbrand. Amsterdam, / 322,900 
.1. Koster. idem '» .'122,600 
II. .1. Meekers, idem » 822,000 
II. Henkla. Beukei, . 317.000 
G. Wondt. Amsterdam, » 316,800 
A, P . Hoef. Kralingen. » 315.400 
II. II Iriks. Amsterdam. » 311.900 
W. A. G. Jansen. Utrecht, n. 314.8(0 
.1. Slenken. Ilaarl • 314.740 
I.. Kalis Cz.. Sliedrecht, » 313.800 
,1. Spruit cn A. v. Staveren, Kralingen, » 313,702 
Wed. G. Cauiesi. Rotterdam, B 312.622 
('. Wijbrands ,t Co.. 's-llage, o 312,100 
II. K. Hendriks, Os, B 309.990 
II. Zuithnf, Haarlem. .. 809,969 
A. Koen en N. II. Braaki-nburg. 

Bloeiiiendaal. o 309.777 
I Konij, Amsterdam. . 309.750 
K. .1 li. v. Dainuie. idem a 309.284 
L. Vlasman. idem • 308 920 
Oosterink en Schut, idem » 3P0.70II 
J. J. v. Sluisdam, Dordrecht. » 307.670 
.1. A Raasveldt. Haarlem. » 308,500 
D. Cerlijn &. Zn. en A. .1. de Haan. 

Amsterdam, » 304.800 
U. Blankevoort, Monnikendam. » 304,340 
W, Westerhof, Weesp, a 303,390 
Peeten en Roelofsen, Amsterdam, » 803,189 
,1. Schoon meyer eu A, Kos Koolhaalder, 

Rotterdam, » 301.450 
C. Meijeis: 's-llage. ., 299,992 
T. Vlasman, Utrecht • 298,700 
D. A. Btaakenburg. Haarlem. i> 297,979 
F. G. Bekhuis en P. [Jamstee, 

Leeuwarden, . 297,300 
.1. v. Groenendaal, 's-Hage en C. P. 

\V. Dessing. Gouda. » 296.735 
('. M. Roozenburg, Naaldwijk. » 296.300 
II. v. Huren. Amsterdam, a 295.500 
K. Blocker. Zlltl'en, » 293.600 
L. de Hooij. Tilburg. » 289.777 
Raming B 818,100 

A r n h e m . 4 Mei: het doen van voorzieningen 
aan militaire gehouwen, onder het beheer der 
genie, aldaar: ingek. 9 hilj., als: 
M. Wardenier Jz.. ie' Arnhem, f 4698 
W. Wissing, 11 idem « 4475 
N. W. v. Daalen. » idem . 4438 
G. II. v. d. Heijden. 11 idem a 4358 
A. Jas, 11 idem . 4250 
J. II. v Hiel. I. idem a 4189.75 
.!. P. Welsing. 9 idem .1 4183 
J. W. Janssen, a idem • 4047 
II. Bolder, . idem 11 3980 
Raming » 4500 

k u i l e n b u r g , 4 Mei, voor rekening der ge
meente: lo. het doen van eenige veranderingen 
en verbeteringen aan het woonhuis, bestemd 
voor het hoofd der school voor kosteloos lager 
onderwijs, staande aan de Zandstraat, met de 
levering der daartoe benoodigde materialen en 
hulpmiddelen; aannemer .1. H. Upbof. te Kuilen
burg, voor ƒ 1624. 

2o het aiuoveeren van het huis in de Heeren-
straat en het op dat terrein bouwen van 2 
woonhuizen, bestemd voor de hoofden van het 
gewoon cn uitgebreid lager onderwijs, met de 
levering der aan de afbraak te kort komende 
materialen en hulpmiddelen; aannemer B. van 
Bekkuni, te Beuzichein. voor / 7169. 

H e l f t , 4 Mei: het vernieuwen en verbeteren 
van schoorsteenen en van eene ventilatiekap. 
in- en op gebouwen te Helft, onder het beheer 
der collie, te 's-llage: ingek. 5 bilj.. als: 

Firma Wed. P. A. Ravelli & Zn., ƒ 1191 
11. Huurman, » 1188 
W. N. v. I[ienbiu-g. » 1165 
D. .1. Houtzager, » 1147 
M. Meijcrs, a 110(1 
Raming a 1350 

M . - A n n a l a n d . 4 Mei: het maken van werken 
tot verdediging van den oever, en het. herstel, 
de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 
'87, vau de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiings-
werden aan de waterkeeriiig van den calaini-
teiisen Suzannapolder; ingek. 12 hilj., als: 
R. den Exterv. d. Brink, Krahbendijke, f 4730 
II. J. Ronton, Burg, a 4690 
P. Verburgh, Kolijnsplaat, 11 4509 
M. Brons, idem a 4500 
A. v. Popering. Bruinisse, » 4449 
P. v. d. Berge, Kolijnsplaat, a 4435 
J. de Rijke, Stavenisse, 11 4400 
J. de Jonge, Biezelinge, a 4382 
C. D. Bolier, Schei|ienisse, 11 4301 
G. Bolier, idem B 4137 
P. Moerland, Stavenisse. a 4120 
C. Moerland, St.-Annaland. a 3797 
gegund. 
Raming ƒ 5035.70 

Werkendam, 4 Mei, voor rekening van het 
kroondomein: lo. het daarstellen van een steenon 

1 duüoTsluis; mmste inschr. en aannemer J. 
I Schuilei-, te Raainsdonk. voor ƒ 1869. 

2o. het stellen, enz. van een zesroeilsehen koren
berg: minste inschr. en aannemer .1. Dijkstra, 
te Werkendam, voor ƒ 818. 

ile.liini. 5 Mei: liet maken van eene ver-
timiiieiiiig en vergrooting aan het logement van 
R. Ilnizinga: ingekomen 16 bilj. als: 
II. Wieriiiga, tc Ten Post, / 6666 
-I. Pestman. • idem . 6300 
L. Los. . Bedum, » 6250 
S. I'bels, 11 idem » 0150 
W. Rnthschafer, B Stedum, B 5923 
B. V. Eerden, ,. Ten Post, ,1 5900 
L. Dekker, » Bedum, • 5890 
A. J. Beiiuinga. » idem » 5890 
!'. Ilieters. „ l.ellens, .1 5799 
.'. Pot. B Stedum. ' i 5723 
II. Nieland, B Wailiun. -1 5050 
S. Kremer. 11 Bedum, » 5630 
J. Zel.leiiriist. » Warfiim, » 5400 
II. Moorman, « Bedum . 5387 
T, Bos, B idem 11 5363 
II. Lell'ers, 8 Uskwerd, » 5265 
gegund. 

W i l h r l m i i i a d o r p , 5 Mei: het herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 87 
van de gewone aarde-, kram-, rijs- en steen-
gliaiiingsweikeii aan den Wilht'hiiiiia^ilder; 
ingek. 8 bilj., als: 
.1. I.eijs, te •s-lIeer-Arendskerke, f 2S30 
Job. de Jonge, .1 Biezelinge. .1 2790 
M. Breas, B Kolijnsplaat, .1 2750 
P. v. d. Berge, a idem » 2748 
.1 de Rijcke. » Stavenisse. » 2745 
P. Verbuig Jz., » Colijnsplaat, a 2732 
E. de Maat, » llan'sweeril, » 2725 
C. de Wilde Az... 11 Kattendijke, » 2(560 
gegund. 

Leeuwarden, 5 Mei: het vergrooteu van de 
bergplaats voor cokes aan de gemeentelijke 
gasfabriek; ingekomen 5 hilj.. als: 
H. v. d. Heide, te Leeuwarden, / 2479 
Joh. Fransen, » idem n 2132 
Joh. Ilokter, » idem » 1775 
K. Ketelaar, » idem » 1759 
,1. de Boer, » idem . 1577 55 

kall jnsplaal , 5 Mei: de levering van 150 
sehcepslnn gesorteerde Vilvoordsche steen, 100 
idem gewone Doorniksche steen en 2000 stuks 
eiken perkoenpalen. voor den polder Oud-Nooi-d-
beveland; ingek. 5 bilj.. als: 

F. Moiithaan. ƒ 2200 
.1. v. d. Heuvel. » 2130 
A. M. v. Oosten. » 2100 
.1. Dekker, /' 2090 
J. v. Eek. 'a 2080 
gegund. 

ksllJiiMplaat, 5 Mei: de levering van 120 
SCheepston gesorteerde Vilvoordsche steen. 264 
idem gewone Diairliiksche steen, 80 idem brikken 
en 1975 stuks gesorteerde dennen perkoenpalen, 
voor den polder Nieiiw-Noordbevoland; ingek. 5 
bilj.. als: 

.1. Ceulemans, f 1730 
I'. Montliaan, » 1720 
.1. I lekker, » 1705 
A. M. v. Oosten, B 1700 
.1. v. Eek, 11 1650 
gegund. 

UulMvtard. 5 Mei. voor rekening der ge
meente: lo. het maken van een regenwaterbak 
achter het nieuwe waaggebouw; ingekomen 6 
bilj.. als: 
li. VeHman, te Bolsward, ƒ 597 
F. Hamburg, 11 idem 'a 577 
1). Gerritsina, . idem . 595 
J. S. Oosterbaan, " idem » 549 
F. R. Fcenstra, » idem a 5'/8 
L. Vos. a idem » 489 
gegund. 

2o. het baggeren der gracht van de Snooker-
poort tot Zundstcrponrt. tellolsward: ingekomen 
I biljet van W. S. v. d. Meer. te Bolsward. voor 
/'623: niet gegund; herbesteding 12 Mei, te 
II uren. 

K w a m m e r d a m . 5 Mei.- het restaureeron van 
het kofliehuis de rustende Arend, onder beheer 
van den bouwkundige ('. Broere Tz., te Streef
kerk : ingekomen 7 bilj., als: 
W. v. Iiigen, Ikidograve, ƒ 2650 
R. Biesheuvel. Zwammerdain, B 2333.33 
W. Boot, Woubriigge. B 2330 
C. v. Diest. Koudekerk. a 2195 
W. Lokhorst, Alfen. » 2150 
G. Verwoerd, Langerak a/d. Lek, » 1924 
II. A. Ilecz.cn, Allen, 1. 1895 
gegund. 

' s - l l age . 5 Mei,, under beheer van het 
ministerie van waterst.: lo. het maken van 
twaalf kribben tot verbetering van de rivier den 
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J. I, Pauwen, Paiinerden, 
R. A. v. d. Heigh, idem 
F. E. Terwindt. idem 
J. H. v. Hozewijk, l.ohit, 
(i. J. Mol. Kuilenburg, 
I'. Hell. Zwolle. 
.1. Westerink. Kpo. 
A, Kraajjeveld, sliedrecht, 
Haming 

2o. do uitvoorinj 
nieuwingi'n aan d 

ƒ 4400 moek rh''ldh 'als': ' " ' t V " o s s e r r a 1 ' "»ven Wye; | C. Bos Az, to Dordrecht, 
, 1 9 u „ B i »!*"•. » 'den '. 4230, ./ 12,088 Raming , 5 B ( | | | I 
I Mini '1 ? v h e t i ur,,'ep:'\ V , n ''™'*'' P'dwlt.-ii van 

n t , lïï 1 ^ " a , 1 : " 0 1 ï 1 " . 1 ™ » " 1 : h.gek.6 hilj. als 10.590 , W. (ioedkoon Dz 
10,119 ; (i. D. v. Doorn 
9.880 A. (J. Iluyskes, 
0,790 P. Duinker, 
9,588 JII. Bennik l l . l lz , 

» 0.050 I 0. Bos Az, 
van herstellingen en ver- Raming 
Rijksrivierwerken op het j '(••ago, 

i Amsterdam, / 27.747 
» idem '» 27 740 
., lledel, I 27.720 
> Amsterdam, • 27,399 
• Utrecht. » 211,849 
» llordrecht. » 21,270 

» :;0,ooo 
• . . . - m e n o|i l i e i s - l l i i y r 0 .Mel I llCt hoilVVOU Vail twaillf 

Zwarte-Water, met bet onderhoud dier werken , enkele en acht dubbele woonhuizen voor min-
en de afbakening van hot vaarwater van 1 Juli verinogendon, onder behoor van den aichitect 
'86 tot eu met 30 Juni '87; ingek. 4 hilj, als: I W. II. van l.ielland; ingekomen 10 bilj, al*' J. W. v. d. Haar Coneinuiden, 
F. E, Terwindt, Pannerden, 
.1. Weener, lln-si-lt, 
P. Heil, Zwolle, 
Haming 

So. de uitvoering van heistellingen 

/ 25.000 

» 24,100 
• 23,840 
i 26,200 

nieuwiugeu a-in do Kijksrivierwerken op de 
Boven-, lïeneden- en Nieuwe-Mei wede, inel hot 
onderhoud dier werken van 1 Juli '86 tot en met 
30 Juni '87. in vier perceelen. 

Perc. I, ingekomen 7 hilj, als: 
P. A. Hos, Gorichem, 
A. Kranijoveld. Sliedrecht, 
G, Ik'oniiakkcr Gz. idem 
G. de Hoog, Gorichem, 
W. Volker. Sliedrecht, 
U. Swots Tz . Hardinksveld. 
T. Swets Tz, Ameide, 
Haming 

Perc. 2, ingekomen 7 bilj, als 
A. Hoer Wz, Sliedrecht, 
I, Hrand Dz, Gieseiulam, 
G. de Hoog, Gorichem, 
W, Volker, Sliedrecht, 
G. Beenhakker Gz, idem, 
A. Ki-aaijoveld. idem 
T. de Groot. Giesondam. 
Raming 

Perc. 3, ingek. 4 bilj. als: 
A. Kraaijeveld. Sliedrecht, 
A. I, V. Wijngaarden Uz, idem 
P. A. Bos, Gorichem. 
W. Volker, Sliedrecht. 
Raming 

Perc. 4. ingek. 3 hilj, als: 
I , A. v. Haaftcn. Sliedrecht. 
L. Brand Dz, Gieseudain. 
W. Volker, Sliedrecht, 
Ramin 

' ƒ 5600 j P. v. d. Houwen. 
5060 I C. Meijei s. 
6000 G. v. Ransel, 
4943 A. Moons. 
6100 Gehr. Houtman, 

en ver-1 J. ('. Mook, 
C. Wvbrands & Co, 
.1. ('. Dierks en A. de Waard 
A. C. Paardekooper, 
J. Rosmolen. 

/ . i n a k s , - , - . 6Mei: het vernieuwen, herstellen 
. .i onderhoud der gewone aarde-, kram-, rijs-en 

24,849 steonglooiingswerken met leverantie aandezee-
• 24.4>0 dijken van het waterschap ged. '86 in 6 perc. 
» 24.390 bij inschrijving en opbod volgons bestek .No. 117 
» 24 3IOi Perc. 1. District Zuidhoek: ingek. 15 bilj, al-

ƒ 50,244 
48.987 

l 48,906 
» 45,977 
' 46,847 
i 45.725 

42.81)0 
39,000 

- 37,500 
• 36,150 

P. Verhuig, Sz. te Kolijnsplaat, / 3529 
K. Zaaier, » Duig, • 3400 
II. .1. Hoiueijn. » idem < 3270 

Gemijnd door J. van Strion. te Zieriksee. voor 
ƒ 3150. 

Perc 5, district Scharendijke; ingekomen 11 
hilj, als: 

te Rroiiweishaven, 
n Neuzen, 
« Zieriksee, 
n idem 
» Ouddorp, 
i Hurg. 
•> Duivendijke, 
n Bruinisse, 
» Zieriksee, 
>i Rilland-Dath. 
* Noordgonwe. . nszu 

Gemijnd door D. Holier ('z, Rillaud-Kath. voor 
ƒ 8100. 

Perc. 6. Districten Langendijk en Brouwers
haven; ingek. 11 hilj, als; 

VAN 

C. Kappers, 
M. v. d. Hoek. 
M. v. d. hinden. 
II. C. v. d. Ende, 
S. Hezuijou. 
II. .1. Romeiju, 
W. Ringelberg, 
('. Holier Cz, 
-I. v. Strien, 
D. Holier Cz, 
P. Vink. 

ƒ9740 
» 9568 
» 9500 
» 9500 
»two 
» 9290 
» 9200 
» 0200 
» 9200 
•i 8750 
' 8420 

I, v. Papering Dz, 

/' 16.700 
» 16,656 Ijü, v 
» 16,344 
» 15.668 
» 15,545 
• 15.426 
» 14,878 
» 17,000 

D. Holie 
II. J. Roiiioijn, 
I'. Verburgh Jz 
I. d. Rijke Jz, 

d. lauden, 

ƒ 80.147 
» 29900 
» 29,428 
» 27,978 
» 30,900 

ƒ 22,980 
» 22,780 
» 21.720 

24,01,0 

te Hruiuissc. 
» Rillaiid-liath, 
• lliirgh, 
» Kolijnsplaat, 
» Sirjansland. 
» Zieriksee, 
» Druinisse, 
. Zieriksee, 
ii Druinisse, 
» Zieriksee, 
» Katlendijke, 
i> Kolijnsplaat, 
» Hardinksveld, 
» Kolijnsplaat. 
' Stavenisse, 

ƒ 4050 
» 4000 
» 3825 
» 3800 
i i 3800 
. 3800 
» 3797 
» 3780 
» 3774 
» 3710 
» 3690 
» 3623 
» 3600 
» 3599 

3500 

, Y 1 , ' z-j.uou .1. ,|. Jink 
4n. bet maken van tien dwarskribhen aan den W Bbunlli 

rechteroever van den Neder-RHn, onder de ge- c D Bohei 
zBe2*tf fe^i.."^!ïï?,en 1 B b ' I J - , als: S.' Bezuijen J. H. v. Ilezewijk. T.ohit, 
A. Boor Wz, Sliedrecht, 
.1 II. Hnvinck, Pannerden, 
C. v. d. Plas, Hardinksveld 
A. Kraaijeveld. Sliedrecht, 
A. 1, v.'Wijngaarden Mz., idem 
G. J. Mol, Kuilenburg, 
A. Geldons, 's-Bosch. 
Th. v. d. Iloogaard, Leeuwen en A. S 

de Vree. Malirik. 
I. A. v. Haaften. Sliedrecht, 
W. Ikiggcrmah. Neilerheinert, 
F. E. Terwindt, Pannerden. 
II. v. Anroov Jz.. Zalt-Dommel, 
A. G. Iluvskes, Hodol. 
G. Spiering Cz., Gameren, 
Raming 

C. Holier Cz, 
II. C. v. d. End 
A v. Popi-ring, 
J. v. Stnen, 
C. d. Wilde Az. 
M. Ilreas, 
J. v. Eek 
P. v. d. Berge. 
J. d. Rijke Jz, 

Gemijnd door J. v. Strien, te Zieriksee, vooi 
f 3200. 

Perc. 2, District Ikirendauime; ingekomen 15 
hilj, als: 

te Bruinisse. ƒ 24 000 
» Zieriksee. ,. 24 0(10 
• Stavenisse, » 24.000 
» Sirjansland, » 23.500 

i i Duivendijke, . 23501 
ii Scherpenisse. i 23.41:0 
1 Ouddorp, » 23.300 
>i Rilland Bath. • 23.000 
» Hardinksveld, i 23,000 
» Zieriksee. » 23,1100 
» Bruinisse. " 22.640 
» Zieriksee. • 22.500 
» Kattendijke, . 22,490 
» Hurg, . 22,070 

B. den Exter v. d. Brink,» Krabhendijke. » 21944 
Gemijnd door J. van Strien, te Zieriksee, voor 

/ 20,400. 
Perc. 3. district Flaauwei-s; ingekomen 16 

hilj, als: 
te Sirjansland, / 67001 

» Huig, 

te Zieriksee. 
» Stavenisse, 
• Zieriksee. 
« Hruinisse, 
» Klkersee, 
» Duivendijke 
ii (hiddorp. 
• Rilland-Dath, 
'i Zieriksee, 
' i Noordgonwe. 
» Brouwershaven. 

j 5500 
• 6400 
ii 6200 
• 6167 
» 6000 
» 4950 
» 4900 
ii 4900 
» 4900 
» 4820 
. 4800 

A. v. Popering 
H. C. v. d. Ende. 
J. d. Rijke Jz, 
.1. il. Rijke, 

H. C. v. d". Ende, 
J. d. Rijke Jz, 
M. v. d. Linden, 
C. Holier Cz, 
N. Boot, 
W. Ringelberg, 
S. Dezuijen, 
I). Holier Cz, 
.1. v. Strien, 
1'. Vink, 
C Kappers, 

Gemijnd door II. ( 
voor j 4550. 

Allo perceelen zijn toegewezen. 
A r n h e m . 7 Mei: het leggen van eene steen

glooiing en hot verrichten van eene uitdieping 
aan het veerhaventje op den linker Waaloever, 
hehooroiide tot het dijksvoer te Zalt-Boiiiiuel; 
ingekomen 6 bil| , als: 

te Sliedrecht 
• Heusden. 
» Weint, 
ii Nieuwaal 
> Tuil. 
» Zalt-Bommel, 

d. Ende, te Zieriksee, 

1. G. Kalis Pz, 
J. Vermeulen, 
II- W. Bloem. 
C. v. Anroov Jz, 
P. W. v. Hattiim 
H. v. Anroov Jz, 
Raming 

/ 680 
» 655 
» 595 
» 595 
• 576 
» 500 

660 

ƒ 29,650 D. Dplier ('z„ 
» 29.600 ! J. v. Eek, 
» 29.567 j J. v. Strien, 
» 27 470 C. Holier Cz. 
» 27.450 ' » . v. ,1. Linden 
» 27,200 ; C. de Wilde. 
• 27,153 H. J. Rornoijn 
> 26,870 1 -

• 26,700 
• 26.280 
i 25.450 
> 24,977 
. 24.MXI 

» nou 
K e u z e n , 6 Mei: het riolooren en dempen van 

het nog opene gedeelte der gemeen te-waterleiding 
nabij de Westschutkolk; ingek. 2 bilj, a l s : 
I). de Doeliler. te Neuzen, I 340 
M. D. do Putter. • idem "» 333.33 

s -Kam li 7 Mei: hot uitvoeren van bagger
werken tot het ,onder profiel houden vau het 
kanaal de Zuid-Willemsvaart, in de provincie 
NiHinl-Hi-.ihaiit. (Raming ƒ12 4001. Minste inschr. 
was II Bennink IIK/.n. te utrecht, vooi ƒ8589 

Huur i i 7 Mei: het bouwen van een brug-
wachterswoiiing. onder beheer van den bouw
kundige J. D. F. van der Veen; ingekomen 8 

'de Rijke. Jz, 
K. Zaaier. 

23.645 w. Ringelberg, 
23,449 S. Bezuijen, 

» 30.000 II. ('. v. d. Ende, 
..... het ondeihoud en herstel der werken aan M. v. d. Luiden, 

den Hoek-van-Holland, van I Mei '86 tot en mot I, v. Popering Dz, 
30 April '87: ingekomen 2 bilj, als: i j . v Strion. 
A. Volker l.z, Sliedrecht en P. A. A. v. Popering 

Uns, Gorichem, ƒ 149,000 ,('. do Wilde Az, 
('. v. d. Plas, Hardinksveld, > 147,81.0 j c. Bolier Cz 
Raming » 154.000 P. v. d. Berge, 

50. eenige uit te voeren wei ken tot uitbreiding II. den Exter v. d. Brink, 
en gedeeltelijke verlenging van de buitenhaven [ M. Breas. 
te Vlissingen; ingek. I hilj, van P. Vorhruggeir ! II. J. Romeijn, 
te Waddinksvoeii. voor / 59,889. : D. Bolier Cz, ,,,, ,,. , ,,,.., 

Maverea, 5 Mei: het verwisselen der zee-1 Gemijnd door J. V. Strien, te Zieriksee voor 
sluisdeuren en het éénjarig onderhoud der sluis, I / 5500. 
slniswaehti«woning en verdere gehouwen en Perc. 4, district Koudekerke; ingekomen 15 
getimmerten der massale zeesluis; ingekomen 6 bilj, al-" 
bill , uk: 1 " ' • 

hilj, als 
F. Liuiper, 
('. ('oiisvnsen. 
P. J. v. Garderen, 
•I. Berends, 
I'. Pas, 
W. Hagen, 
J. Maatka-up, 
E. Scheepsbouwor, 
gegun I. 

te Baant, 
•» idem 
• idem 
» Vinkoveen, 
» Haarn. 
» Eemnes, 
i Haam. 
» 1'trecht. 

f 3926 
» 2997 
» 2985.50 
» 2600 
» 2560 
» 2460.50 
» 1982 
» 1785 

Duivendijke, » 660X 
» Ouddorp, » finiii 
» Zieriksee, , i (15(Ki 
• l'lem • 650(1 
» Bruinisse, » «400 
» Zieriksee. . C400 
1 Hruinisse, > fi;<H0 
» Kattendijke. » 6270 
•1 Hruinisse. » (i->(io 
» Kolijnsplaat, » 6000 
» Krabhendijke. » 5994 
» Kolijnsjilaat, » 5900 
• Burg, » 5870 

Rilland-Hath, » 5780 

A r n h e m . Do levering v.m 2 ijzeren brug-
BChepen met schragen en dwaisdialken voor 
de gemccntc-schipbruggc t ( , Arnhem eu Wes-
t.»rv,K.,t, aai steed den 23 April j . l , is gegund 
aan don minsten inschr. A. Vuijk. te Kaïielle 
ad IJS..I. voor ƒ 4949. De uitslag dezer aan-
Of steduig werd opgenomen in !)„ Opmerker van 

hilj, als 
P. Gerlsuia, 
Y. J. Visser, 
A. A. v. Raiiilen. 
G. Stiïkwerda, 
J. R. Ikmm. 
S. T. de Vrie 

|C."do Wilde Az, 
ƒ 455 : W. Ringelberg, 
» 411 : I, v. Popering Dz, 
» 398 : S. lk'Ziiiji-11. 
» 370 M. v. d.'Linden, 
» 367 , II. C. v. d. Ende, 
» 357 I D. Bolier Cz, 

H a a r l e m , 6 Mei, voor rekening van 's Rijks : A. v. Popering, 
waterstaat: lo. het verdie|ien der haven op het J. do llijke Jz„ 
eiland Terschellii g; ingek 4 hiij, als: 11:, Holier ('z. 
M. Daalder, te Terschelliiut. f 5400 II. den Exter v. d. Brink, 

te Hindeloopen. 
11 Staveren, 
» idem 
i i idem 
11 idem 

idem 

A. Dros & Co, Makkum, » 4484 I J. v. Strien, 

e Kattendijke, 
• Dievendijke. 
I Bruinisse, 
< Üuddorp, 
1 Zieriksee, 
1 idem 
• Rilland-Bath, 
1 Bruinisse, 
1 Sirjansland, 
1 Bruinisse, 
• Ki-.ihhondijke, 

Zieriksee, 

ƒ 4290 
» 4200 
» 4100 
• 4000 
• 4000 
» 4000 
.1 3990 
» 3978 
.1 8900 
» 8800 
1. 3727 
. 3700 

D E O P M E E K E R 
van Z A T E R D A G 15 M E I 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN 
M a a n d a g » 17 M e i . 

Langbreefc (Utr.), te 10 uren, door het bestuur van het waterschap 
Langbroek, ter secretarie der gemeente: het leveren van ongeveer 400 
stère riviergrint op verschillende wegen, in dit waterschap gelegen; eerst 
in S perc. en daarna in massa 

Z l e i i k i e e , te 11 uren. door het polderbest. van Ooster- en Sirjuns-
land: de vernieuwingen, herstellingen en het onderhoud der aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingswcrkeu, aan de zeeweringen des polders, 
ged. '86—'87. Aanw gehouden. 

L a n g w e e r , te 11 uren, dix>r burg. en weth. van Doniawerstal: het 
verven van de nieuwe schoollokalen en underwijzerswoningen te Ooster-
haule en te Nijega bij Seharsterhrug. 

V l l a g e , te II1'., uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: het bezinken en hestorten van den 
oever voor den kleinen l'aralloldam. gelegen ten oosten van het Voorn-
sche Kanaal aan het Haringvliet en beboorende tot de zeewerken inde 
provincie Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, 
te 's-Hage. den ingenieur, te Itrielle. en den opzichter Kooreman, te 
Nieuwen hoorn. Aanw. gehouden. Kaïning j' 10 000. 

Anmterdam. te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het veranderen van de houten brug no. 144, over de Palmgraeht 

aan de lirouwei-sgracht, iu een vaste ijzeren brug en het maken van 
twee gemetselde holle vleugelmuren aan de brug no. 263, over de 
Singelgracht vóór het Weesperplein, beiden met bijlevering der daartoe 
benoodigde materialen; 

2o. het bonwen van steenen ld) houten wallen en het gewoon onder
houd van- en het verrichten van hei-stellingen aan de steenen eu houten 
wallen langs de grachten enz., de riolen onder en de goten langs den 
openbaren weg, de openbare waterplaatsen en de verschwaterbakken; 

3o. het verrichten der jaarlijksche stukadoor- en witwerken, ten 
behoeve van de gehouwen ten dienste var. het openbaar lager onderwijs. 

A m s t e r d a m , te 12 uren door het bestuur van de Sloterbinnen- en 
Middelveldsche gecombineerde polders, in het Burgerweeshuis: het 
leveren en stellen van een nieuwen houten vijzel met toebehooren, en 
het driejarig onderhoud van twee watert nolens, twee overhalen met 
de polderhuizen en annexe werken, aan bovengenoemde polders 
toebehooit;nde, van 1 Juni '86 tot uit. Mei '89. Inl. bij den opzichter 
S. G. Nout, te Nieuweramstel. Aanw. gehouden. 

D e l f z i j l , te 12 uren. door burg. en weth.: het onderhoud der haven 
en havenwerken ged. '86. Aanw. gehouden. 

Z l e r l k n e e , te i2 *lt uren. door burg. en weth.; het doen van eenige 
vernieuwingen aan de gebouwen en andere werken dezer gemeente, 
met het gewoon onderhoud daarvan, iu 8 perc. Aanw. gehouden. 

Sehermerha i n (N.-H.). te 3 uren, door dijkgraaf en heemraden van 
de Schermeer, iu het Noorderpolderhuis: 

lo. de levering van de benoodigde hout- en ijzerwaren en van kalk, 
cement en steenen, ten behoeve van den polder, ged. '86; 

2o. de levering van 1000 H* grint. 
V e e n d a m (üion.), te 7 uren, door hurg. en weth.: het onderhoud 

der gebouwen en werken der gemeente Veendarn, in verschillende 
perceelen. 

'«-Hage . door Kolenbrander c.8.1 het bouwen van 2 winkelhuizen 
met bovenwoningen in de liankastraat. Aanw. gehouden. 

Ui l l f l dag , tH M e i . 
Eim (Geld.), te 11 uren, door den dijkstool van Overbetuwe, in het 

ambtshuis: het leveren van ongeveer 1700 >13 gewasschen of gehorde 
grint op de Waal- en Rijnhandijken. het sporen slechten en verder 
onderhoud der dijken, het ruimen der weteringen, alles in perc. 

He l l evoe ta lu l a , te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, aldaar, in kazerne no. I: het veranderen van de zwem- en bad
plaats te Uriel lo. Bilj. inzenden 17 Mei, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden 
ingenieur. Raming ƒ 2250. 

B e r g e n - a p - X e e m , te 12 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur 
der genie, te Breda, in het kofliehuis de Diuak: het vernieuwen van 
kozijnen, glasramen, vloeren en zolderbalken in- en het herstellen van 
daken op militaire gehouwen te Bergen-op-Zoom. Biïj. inzenden 17 
Mei, vóór 8 uren. bij den hoofdopzichter van fortificatiën te Hergon-op-
Zoom. Inl. bij genoemden ingenieur en hoofdopzichter. Raming ƒ3000. 

O l d e t r i j n e (Kr.V, te 12 uren, door het bestuur van den grooten 
Veenpolder in Weststellingwerf, ten huize van J. Uovenkamp, bij de 
Scheenesluis: het doen van eenige vernieuwingen aan de schutsluis in 
de Scheene, in gemelden Veenpolder. Aanw. gehouden. 

SEal t -Bammel , te 12 uren. door de commissie van den grintweg van 
Zalt-Bommel naar Nederhemert, ten huize der kindei en van Van der 
Aa: het baggeren, aanvoeren en oprijden van de benoodigde grint 
voor dien weg en voor het embranchement tusschen Kerkwijk en 
Ammerzoden. 

Daeaburg , te VU uren, door burg. en weth.: het maken van een 
vaste loopbrug over liet ilroekhuizerwatcr. 

A p e l d o o r n , te l uren, daor de Kon. Nederl. Loca al-spoor weg maat
schappij: Bestek no. 10, het maken van een hoofdgebouw op het station 
Het Leo, inet hijhehooreiide werken. Inl. bij den hoofdingenieur-directeur 
en den sectie-ingenieur 0. A. Besier, te Apeldoorn. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 35,000. 

L e m m e r (Fr.), door het bestuur van den^veonpolder van Echten, aan 
het stoomgemaal of bij den secretaris: het onderhoud dei" molens, 
bruggen, sluizen enz., in 11 perc. Aanw. gehouden. 

Amtterdatm , door den architect A. Sa lm G.Bz.: het bouwen van 

eene kweekschool voor machinisten op een terrein aan de Muidergracht, 
te Amsterdam. Inl. bij genoemden architect. 

Woensdag , ff» M e i . 
D e v e n t e r , te 10 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 

3'zeren ophaalbrug met steenen landhoofden over de Buitengracht nabij 
e t'othoofdsluis, net bijkomend aardewerk. Aanw. gehouden. 

Hoegexand , te 10'/, uren. door burg. en weth.: het herstellen van 
een gedeelte van den straatweg, loopende van af Hoogezand naar de 
Drentsehe grens, lang 20«4 M. 

' • -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van hersttllingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
up den Gelderschcn IJsel, met het onderhoud dier werken van 1 Juli 
>6—30 Juni '87. in drie perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
der Toom. te 's-Hage. en den ingenieur Ramaer. te Kampen. Aanw. 
gehouden. Raming: perc. 1 ƒ 16.000, |>erc. 2 ƒ17.300, perc. 3 ƒ22.100. 

'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water>t. enz.: het 
onderhoud van het kanaal met de schutsluis aan het benedeneind van 
Rozenburg, behnoroudo tnt de werken aan tien Hoek-van-Holland en het 
Scheur, van 1 Juni 'bfi—311 Juni '87. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den 
adjunct-ingenieur Kraneois, te Hoek-van-Holland. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 4700. 

\ \ l l l e m « « o r d . [te 11 uien. door de directie der marine: het ver
richten van eeniire werkzaamheden aan de gehouwen en de afsluit
hekken te Wieringen. Inl. bij den hoofdingenieur der marine, te Wil
lemsoord. Aanw. 17 en 18 Mei, te 10 uren. 

's-Hage, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het maken 
van den onderhouw der draaibrug met keersluis iu de haven te Vlaar-
dingen. Inl, bij den waarnemend eerstaanwezend-ingenieur der Staats
spoorwegen, te Rotterdam. Aanw. gehouden. Raming /' 112,600. 

Kpe (Geld.), te 12 uren, door Mr. W. .1. I.. l'iubgrove, te Zutfen. inliet 
hotel het Wapen van Epe: eene belangrijke verbouwing van een heeren-
huis, gelegen wijk E no. 108. Aanw. gehouden. 

L o b l t , te 2 uren. in het kofliehuis van D Stokman: het bouwen van 
twee heerenhuizen. Inl. bij den architect G. II. I'ubliekluiij^en. aldaar. 
Aanw. 17 Mei, te 10 uren. 

I l onde rdag , 20 M e i . 
B e m e l e , te 10 uren. door het bestuur der waterkeering van het 

calamiteuse waterschap Kllewoiitsdijk eu den calamitensen [vilder Borsele, 
in de directiekeet: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 
30 April '87, van de aarde-, kram-, rijs- en steonglooiingswerken aan 
de waterkeering van bovengenoemd waterschap en polder. Aanw. 17 
Mei, te 11 aren. Raming ƒ 14,436.12. 

M e d e m b l i k . te 12 .uj^u.,door de directie der Eocaalspoorwegioaat-
schappij Hollands Noorderkwartier, op het Koggenhuis: Bestek no. 2, 
liet maken van eene locomotielloods, met aanbouw voor waterbezorging 
en eene bergplaats voor brandstollen op het station, aldaar. Inl. bij 
den ingenieur hiïeger, aldaar. 

E n k h u l x e n , (N.-H.), te 12'/j uren. door dijkgraaf en heemraden van 
Dreehterlaud, in het Drechterlandsche Ruis: het verbeteren van de steen
glooiing en der aan den Drechterlandschen West-Erieschen ornring-
dijk ged. 'H6 te maken en te onderhouden werken. 

U a r l l n g e n , te 1 uur, door burg. en weth.: het baggeren en ver
voeren van minstens 35.000 slik uit de havens. Inl. bij den ge
meen tea rehitect. 

V r i j d a g , 21 M e i . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, floor liet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het piov. best.: het leveren en storten van steen tot 
voortzetting van de oeververdediging voor Neuzen. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 11e district, te Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. 
Aanw. gehouden. Raining ƒ 21 200. 

s - l tos t l i , te 10 uren, door den eoi-stuanwezend-iiigenieur der genie, 
in het gebouw op den Uilenburg: het inrichten van een portaal tot 
privaat bij stallen en het doen van heistellingen aan vloeren in 
kazernegehouwen te 's-ftosch. Bilj. inzenden 20 Mei, vóór 3 uren. Inl. 
bij genoemden ingenieur. Raming ƒ 3200. 

Helder, te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het Rijkshuis: het doen van voorzieningen aan of bij militaire ge
bouwen in de stelling Helder. Bilj. inzenden 20 Mei, vóór 3 uren. 
Inl. bij genoemden ingenieur. Raming ƒ 4050 (her bested ing). 

D o r d r e e h t . te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, te Breda, in het lokaal van .1. C. van dor Horst: het doen van 
voorzieningen aan loodsen tc Dordrecht. Inl. bij den opzichter van 
fortification, tr Dordrecht. Raming ƒ 3500. 

' s -Hage , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het ge
deeltelijk veranderen van het post- en telegraafgebouw te Roosendaal, 
alsmede het onderhonden en herstellen van dit gebouw, van den dag 
der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 
Dec. '88. Inl. bij den rijksbouwmeester iu het 2e district, te 's-Hage, 
en den Imofdopzicliter bij de Inndsgehouwen J. J. <!. Rinkes. te Breda, 
Aanw. gehouden Raming /' 1010. 

' s - l l age , te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: de ver
bouw van het bestaande postkantoor eu iu verband daarmede den 
aanbouw van telegraallok ilen te 's-Hage. Inl. bij den rijksbouwmeester 
in het 1»«- district, te 's-Hage. Aanw. gehouden. Raming ƒ 107,">00. 

' s -Hage , te 1 uur. door het ministerie van waterst. enz.: de aanleg 
van een rijkstetegraallijn van Dalt'sen naar Ommen. lui. bij den in
specteur, chef van het technisch beheer der Rijkstelegraaf, te 's-llage, 
en den lijninspecteur, te Groningen. Raming ƒ 1000. 

A p e l d o o r n , te 2 uren, door de Kon. Nederl. Loca a Ispoor wegmaat-
schappij: het. leveren van eikenhout voor wissels. Inl. hij den hoofd
ingenieur-directeur K. H. van Bredei-ode. te Apeldoorn. 

Iluetlrhem, te 6 uren, door den architect D. Seinuiolhik te Nij-
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negen, in het Heorenlogoment: het houwen van eene boerderij te 
Braamt bij Zeddam. lid. bij genoemden architect. Aanw. 21 Mei, te 
10 men. 

Iloogezatid ((iron.), te 7 uren. door .T. Ruiling, lirina ii. Ruding, in 
het hotel lïoell'semu; het verbouwen van zijne acliterhehuizing tot 
beneden- eu bovenvertrekken. Aanw. te 10 uren. 

<• i-oitlngen, door .1. Verhagen, in liet kofliehuis van Woning: het 
Verbouwen van zijn winkelhuis mei bovenwoning aan de Kijk-in-'t Jat
straat. Inl. hij den architect Joh. C. VVegerii. 

Z a t e r d a g , 22 M e i . 
A m s t e r d a m , te 11 uren, door den vice-admiraal, directeur en com

mandant der marine: het herstellen van de bekading tusschen helling 
no. 1 en 2 op 's Rijks werf. aldaar. Aanw. 18 Mei, te 10 uren. 

belden, te II uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te 's-llage, op het bureau der genie: het vernieuwen en verbeteren van 
vloeren en binnensehotten in kazernegebouwen te Leiden, onder bet 
beheer der genie te "s-llage. Bilj, inzenden 21 Mei, vóór 3 uren. lui. 
bij genoemden ingenieur en den opzichter te Leiden. Raming ƒ .'15-10. 

Drachten, te 11 uren, door burg. en weth. van Smallingerland: het 
vernieuwen van den bovenbouw der Pnstbrun onder Itoornbergiiii). Aanw. 
21 Mei, te 6 uren. 

A waterdam, te 2 uren, door den architect (i. W. Vixseboxso, iu 
het verkooplokad Fraseati: het bouwen van het perceel aan de Napen-
burgerstraat no. 90. met de daartoe benoodigde materialen, arbeids
loonen " ' i i transporten, voor rekening vau mevr. de Wed. S. Naharro 
c. s. lui. bij genoemden architect. Aanw. 2(1 Mei. te 10 uren 

A m s t e r d a m , te 3 uren, door den architect (1 W. Vixsehoxse, iu 
het verkooplokaal l'Yascati: bet houwen vau twee huizen met boven-

Kerklaan in de Plantage, met bijlevering 
materialen, arbeidsloonen en transporten. 
Aanw. 20 Mei, le 11 uren. 

5 uren, door het bestuur van den polder 
II de gem.-raadkamer 

buizen op een terrein aan d 
van de daartoe benoodigde 
Inl. bij genoemden architect 

Menu er kerk (Zeel.), te 
vier Bannen van Duiveland. 

het tot .'10 April '87 onderhouden van de 
looi ings werken aan den gemelden polder: 

I;il iler Seheldesluis over eene lengte 

lo. de vernieuwingen e 
aarde-, kram-, rijs- en steen 

2o. het uitdiepen aan d 
van 65. M. 

Aanw. 10, 20 eu 21 Mei. tusschen 8 en 1 uur. 
M a a n d a g . 24 M e i . 

Zui r t lmr i i , te 11 uren. door burg. en weth.: bet verbeteren van bet 
Hamsteipad. Inl. bij den architect SI. Viets. Aanw. 24 Mei, te 0 uren. 

Amsterdam, te 12 uren. door burg. en weth.: het maken van een 
gebouw voor twee openbare lagere scholen der le klasse opeen terrein 
in de Plantage-Doklaan. lui. bij deu stadsarchitect, raadhuis kamer no. 
101 tusschen 10 en 12 uren. 

D i n s d a g . 2.1 Me i . 
I t re i la . te t l uren. dooi- den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het Hof van Holland: 
lo. het herstellen van daken, vloeren enz. van de gebouwen dor 

Koninklijke Militaire Academie, te Breda. Haming ./ 5500: 
2o. het verbeteren van vloeren in- en daken op kazernegebouwen, 

alsmede het vernieuwen van latierpalen en voederbakken in stallen te 
Breda. Raming ƒ 5000; 

3o. het leveren van kazeineineubelen te Breda. Raming ƒ 2000. 
Inl. hij den hoofdopzichter van fortificatiën te Breda. Bilj. inzenden 

24 Mei, vóór .'i uren. 
Maarseveen (I'tr.i, te 11 uren. door het bestuur van het waterschap 

Maarsevoen, in het gemeentehuis: het maken eener steenen watergang 
met paalfundecring en verdere werken in den bestaanden watermolen. 
Inl. bij den bouw kundige Job. Panne vis, te L'trccht. 

M o e r d e n , te 1 uur, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Utrecht, in de voormalige infirmerie: het vernieuwen van de draai
brug bij de Wierickerschaiis. Bilj. inzenden 24 Mei, VÓÖT 8 uren. ltd. 
Lij genoemden ingenieur en den opzichter te Woerden. Raining /'3000. 

't Zandt (Gron.), door buig. en weth.: de levering van 220 stère 
riviergrint, 120 stère gehorde keislag en 00 last klopkeien van 2000 
kilo per last. 

W o e n s d a g , 2A M e i . 
' s -Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: de uit

voering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op de Maas. met liet onderhoud dier werken van 1 Juli '80—30 Juni 
'87. in vijf perceelen. lui. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 
's-Hage. den ingenieur Van Hoo'lf, to Vtight, en de opzichters Willems, 
te Maastricht. Droste, te Roermond, Koorernan. te Venloo, Ilaartsen, te 
Grave, en Groenen, te 's-Bosch. Aanw. 10 Mei. Haming: perc. 1 /'11.900, 
perc, 2 ƒ 10,800, perc. 3 7100. perc. 4 ƒ 14.050, perc. 5 ƒ 21.400 

' s - l l age , te l i uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Ftijksrivierwerkeu 
op den Hoven-Rijn en de Waal. met het onderhoud dier werken van 1 
Juli '86 tot en niet 30 Juni '87. in drie perceelen. Inl. hij den hoofdingenieur 
Van der Toorn, te 's-Hage en den ingenieur Stieneker, te Nijmegen. 
Aanw. 19 Mei. Haming: perc. 1 ƒ 25,000. perc. 2 ƒ 37.500. perc. 8 

f üG.000. 
' s - l l age . te 11 uren, door bet ministerie van waterst. enz.: bet 

verrichten van baggerwerk in het groot scheepsvaar water in het Scheur, 
tusschen Maassluis en de Vergulde Hand, voor de verbetering van den 
waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den hoofdingenieur van 
Diesen, te 's-Hage. den ingenieur Leemans, tè Rotterdam en den tijde
lijk adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. Aanw. 10 Mei. 
tc 12 uren. Raming f 70.1)75. 

' s - l l a g e , te Huren, door het ministerie van waterst. enz.: het ver-
grooten van het photogniphisch atelier van de to|iographische inrichting 
van bet departement van oorlog, te 's-Hage. Inl. bij den rijksbouw
meester iu het 2e district en den hoofdopzichter voor de landsgebouwen 
J. A. Weinberg, beiden te 's-Hage. Aanw. 20 Mei, te 12 uren. Raming 
j 3284. 

Hellevoetsluif*. te ll>/2 uren, door de directie der marine: 
lo. eenige werkzaamheden aan gehouwen en inrichtingen van het 

marine-etablissement, aldaar; 
2o. het uitvoeren van werkzaamheden aan het loshoofd, wagenhuis, 

de spoorbaan en dc gebouwen der marine op het eiland dc Tien-
Gemeten. 

Aanw. 18 Mei te Tien-Gemeten, en 20 Mei te Hellevoetsluis. van 
2—4 uren. 

Hergen-on-Zoom, te 2 uren, door burg. en weth.: de levering van 
53,000 stuks grèskeien. 

B o t t e r d a m , te 2'/i uren, door het bestuur der Rotterdamse he 
manege, aan den Binnenweg: het amoveeren der bestaande manege 
aan den Binnenweg en het daarterplaatse bouwen van eene nieuwe 
manege, bet maken van tuig- en zadelkamers en andere werken ten 
behoeve de manege. Inl. bij den architect A. van Anieijden van Duijm 
Dz. Aanw. 22 Mei, te 10 uren 

Donderdag , 27 M e i . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verwisselen, schoonmaken, her
stellen enz. van deuren in de sluizen te Umuiden. behoorende tot de 
werken van het Noord zeekanaal. Inl. bij deu hoofdingenieur, te Haar
lem, en den ingenieur Blom, te Amsterdam. Aanw. 20 Mei. 

V r i j d a g . 2 * M e i . 
Zwolle, te 12 uren. door bet ministerie van wafei-st. enz., aan het 

gebouw vau het prov. best.: de gedeeltelijke vernieuwing van denaan
legsteiger en de lig wallen iu de Huurt l'jis, ten behoeve van de zee-
werken op Schokland. Inl. hij den'ingenieur Labrijn en den opzichter 
Ritmeester, beiden te Zwolle. Aanw. 20 Mei. Raming /' 4000. 

Z w o l l e , te 12 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het aanbrengen van voorzieningen aan de 
kaïiaalboordeii en verdere werken vau de Willemsvaart. Inl. hij den 
ingenieur Labriju en den opzichter Ritmeester, beiden te Zwolle. Aanw. 
21 Mei. Raming f 3200. 

Z a t e r d a g , 21» M e i . 
K e u z e n , te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Breda, in het hotel Rotterdam: het herstellen van bruggen te Neuzen. 
Bilj. inzenden 28 Mei, vóór 3 uren. Inl. bij den opzichter te Neuzen. 
Haming ƒ 3170. 

M a a n d a g , : i l Me i . 
'a-Hage te U ' / i "ren, door het ministerie van waterstaat, enz., aan 

het gebouw vau het prov. best.: bet opruimen van de bestaande hou
ten en het maken eener ijzeren draaibrug over de schutsluis to Arkel-
srhendam, over het Zederikkanaal. provincie Zuid-Holland. Inl. bij den 
hoofdingenieur en den ingenieur in het 10e district, te 's-Hage, en den 
opzichter La Foiitijn. te Gorichem. Aanw. 24 Mei. Raming ƒ 9170. 

D i n s d a g , 1 J u n i . 
Coedereedc (Z.-IL), door den voorzitter van het bestuur der dijkage. 

L. W. Kooinan: het leveren van 350 last Duitsche stortsteen, ten be
hoeve van den polder de generale dijkage van Stellendam. 

Z u l d h r o r k ((hou,), door het burgerlijk armbestuur, bij II. Verver 
Jr.: de levering van 100 last verseh gerooide klopkeien, tè leveren in 
de maand Juni e. k., op de opslagplaats aan het Vaarwater. 

Woensdag , 2 J u n i 
' s - l l age , te ]] uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit

voering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op het Pannerdensche kanaal, den Neiler-Rijn eu de Lek, met het 
onderhoud dier werken van 1 Juli '80 tot en met 30 Juni '87, in vier 
perceelen. Iu). bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-llage, en 
deu ingenieur Castendijk. te I'trecht. Aanw. 20 Mei. Raming: perc. 
I f 7500, perc. 2 / 7500, perc. 3 /' 19 000. perc. 4 f 28,000. 

' s - l l age , te II uren. door het ministerie ven waterstaat enz.: liet 
maken vau verdedigingswerken aan den linkeroever van het Scheur, 

| beneden Maassluis, voor de verbetering van den waterweg langs Rotter-
[ dam naar zee. Inl. hij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, den 
I ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den ingenieur Stein Parvé, te 

Hoek-van-Holland. Aanw. 20 Mei. Raming /' 9075. 
' s - l l age , te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 

j éénjarig onderhoud en herstel der werken aan de Nieuwe Maas, het 
Scheur eu den Bartel, van 1 Juli '86 tot en met 30 Juni '87. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage. den ingenieur Leemans, te 
Rotterdam, en de buitengewóón-opzichters Verzijl, te Feijenoord en 
Durieux. te Maassluis. Aanw. 22 Mei, voor afd. I en 26 Mei. voor afd. 
II en III. Raming /' 36,100. 

V r i j d a g . 4 J u n i . 
' s - l luge . te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

spannen en ophangen van een draad aan de bestaande palen tusschen 
Amersfoort, Zutfen en Hengeloo. Inl. bij den inspecteur, chef van het 
technisch beheer der rijkstelegraaf, te 's-Hage. en de lijninspecteuren 
te Arnhem en l'trecht. Raming f 768. 

D i n s d a g , H J u n i , 
K r o n i n g e n . te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het doen van voorzieningen en 
verdere bei-stellingen aan het langs de Aa strekkende jaagpad, tusschen 
Nieuwe-Statenzijl en Nieuwe-Schans, behoorende tot de werken van de 
Binnen-Aa, provincie Groningen. Inl. bij den hoofdingenieur, den inge
nieur en den opzichter Bauer, allen te Groningen. Aanw. 1 Juni. 
Raming ƒ 2350. 

Woensdag , V) J u n i . 
' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van baggerwerk langs den rechteroever van het Scheur, 
beneden Maassluis, ter voortzetting der opruiming van de Hoornplaat. 
voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Leemans, 
te Rotterdam eu den adspirant-ingenieur Gockinga, te Rozenburg. Aanw. 
29 Mei en 2 Juni. Raming ƒ 70,500. 

D o n d e r d a g , 10 J u n i . 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

bet gebouw van het pmv. best.: het aanleggen en verlengen van 
hoofden op- en het afslechten en overwerken van een gedeelte duin 
langs het Noorderstrand van het eiland Vlieland, behoorende tot de 
zeewerken in Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Hoogenboom. tc Hoorn. Aanw. 4 Juni. Raming 
j 57.000. 

H a a r l e m , te II uren, door bet ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van baggerwerken in 
het Noord zeek anaal en vóór de sluizen te Spaarndam, behoorende tot 
de werken van het Noord zee kanaal. Aanw. 4 Juni. 

V r i j d a g , f l J u n i . 
' s -Hosch, te l0'/ 3 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het uitvoeren van buitengewone 
vtrnienwingen en herstellingen aan de werken der schipbrug over de 
Maas bij Hodel, behoorende tot d'.*n dienst der veren iu de provincie 
Noord-Brabant. Inl. hij den hoofdingenieur iu het 6e district, den inge
nieur Keurenaer, beiden te 's-Bosch, en den opzichter Vroeg, te 
Orevococur. Aanw. 4 Juni. Raming ƒ 5700. 

' s -Boseh , te 10l/a uren, door het ministerie van waterst. enz. aan 
het gebouw van liet prov. best.: last herstellen van gewone storm- en 
winterschade aan den Rijks-grooten-weg der 2e klasse no, 4. van 's-Hoseh 
naar de rivier de Maas in de richting van Utrecht, lui. bij den hoofd
ingenieur in het 6e district, don ingenieur Keurena"r, beiden te's-Bosch, 
en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 4 Juni. Riming ƒ 000. 

' s -Dosrh . te MM/j uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
bet gebouw van het prov. best.: het herstellen van storm- en winter
schade aan de Rijkswerken, behoorende tot de Zuid will ems vaart in 
Noord-Bra bant. Aanw. 4 Juni. Raming ƒ 3360. 

W o e n s d a g , Ui J u n i . 
W o r k u n i , te 12 uren. door burg. en weth.: de straatverlichting in 

die gemeente, door middel van loopoud gas. over een tijdvak van 20 
jaren, onder gunstige voorwaarden van overneming van de bestaande 
en in volle werking zijnde fabriek met toebehooren. 

P r i j sopgaa f gevraagd, door burg. en weth. van Harderwijk, van 
3(1.000 grijze vlakke straatklinkers, Waal formaat. Monsters met prijs
opgaaf inzenden vóór 20 Juni a. s., bij deu gemeentoarehitect. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Hrnnrbrork, 8 Mi ' i : liet houwen van een 

woonhuis, paardenstal enz., iu de Haarlemmer
meer, onder liedeer van den architect S. Koog, 
te Haarlem: ingekomen 14 hilj.. als: 
J. Stands, (woonplaats niet opgegeven), f 24.800 
G. de Vries, Haarlemmermeer, •> 23.41)0 
1). Ruiter, Niéuw-Vennep, » 22.864 
W. Boot, Woiihruggo, » 20,050 
J. W. de lleij. Haarlemmermeer, » 20.138 
G. Hulsehosch. Haarlem. » lO.OliO 
C. 1'. W. Dessinn. Gouda, » 10,200 
W. A. v. Ainstol, Heemstede, » 18,802 
.1. Barends, Vinkeveen, > 1S840 
H. C. v. d. Velden. Haarlem, » 18.000 
W. H. Struijs, Amsterdam, » 17.0.-0 
.1. Krieger. Haarlem. » 17,800 
C. Pijlman. Haarlemmermeer, » 10.U27 
.1. Poelman, Haarlem, » 10,500 
gegund. 

k r i i i n i n g e i i . 8 Mei: het verbeteren en on
derhonden der aarde-, kram-, rijs-en steenglooi
ingswerken ged. '80. van den polder Kruinin
gen : ingek. i:i hilj., als: 
" I'. Verhing .lz,' 

llreiln, 10 .Mei: het verfwerk aan de spoor
wegbrug over do Maas hij llodel. onder beheer 
der maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor
wegen : ingek | : i hilj., als: 
Fr. de Vries. Dinslaken (Duitsclll.). ƒ 7087.n0 
H. v. Tour. 'sllosch, » 4080 
I'. .1. Chapel, idem » 417S.76 
B. A. Hoeks, Dordrecht, .. :I0:I7 
I. . Ekelmans, Zalt-Bommel, » 3405 
A. Cox. Os. • » :).'!Sn.25 
.1. Meyers, Woerden, • 3228.75 
A. lansen, Model. » 205.112» 
M. II. Eijsvngel. Iliunpt, 28:17 
W. Willemse .* Co, •s-iiosch. » 2680 
I. II. Everts, Nijmegen, » 2650 
J. C. II. Diekmans & Co., 's-Bosch, » 2580 
I'. W. v. Hattum, Tuil. 2500 

Arnhem, 10 Hei: het houwen van eene 
trade op het Velperplein: ingek. 1:1 hilj.. als: 

P. \. d. Berge, 
.1. v. lick, 
.1. v. Popering, 
l i . den Exter v. d. Brink, 
C. de Wilde, 
I.. Luik, 
G. Holier, 
.1. Bruggeman, 
E. de Maat. 
1'. .1. Visser, 
A. de Jong, 
i. I.eijs, 
gegund. 

Keuzen , 8 Mei: 

ƒ 8078 
» 8025 
» 8700 
» 8607 
» 8050 
,, 8580 
„ 85011 
». 8487 
» 8100 
» 8170 
» 8108 
» 7000 
» 7440 

het houwen van een woon
huis aan den oostelijken kauaalarm, voor J. A. 
van Rompu; ingek. 5 bil;., als: 
H. v. d. Velde, te Neuzen, ƒ 5074 
R. Harte, » idem » 4750 
M. D. de Putter. » idem » 4044 
P. A. Miele, » idem » 4878.65 
0. Maters, » Vlissingen, » 4:100 

B r e d a . 8 Mei: het afwerken van de kazerne 
op het fort de Ruijter, te Willemstad, onder 
het beheer der genie, te Breda: ingekomen 5 
hilj., als: 

te Willemstad, 
B Slikkerveer, 
» Rotterdam, 
» Willemstad, 
» Brielle, 

.1. Mulder. / Ifetl 
G. I.ielting. \ 1818 
.1. II. v. Kiel. » 1280 
I). A. Roskam. • 1250 
J. W. Janssen, » 1243 
II. Bolder, » 1100 
W. .1. T. Werrelinanii. » 1180 
Gebr. v. Baaien, » 1170 
G. II. A. Eibers, - 1085 
.1. de Ruijter. » 1080 
W. Wissing, » 1075 
I.. B. Hasselhach, • » 1007 
W. A. R. Kok, » 1047 

Be gunning is in beraad gehouden. 
K l . r h t e r e n , 10.Mei: hot éénjarig herstellings-

en onderhoudswerk van de sluis met gebouwen, 
bruggen enz., van liet waterschap Buurswold; 
ingekomen 0 hilj., als: 
.1. Brons. te Wagenborgen, /' :is70 
L. Schellens, Sohildwolde, '. 3840 
W. Seheltons, » Farmsum, » 3605 
G. C. M. Rottinghuis, » Belfzijl, » 3080 

II. Eedler. te Si.ldohuren, f 3638 
H. Sijdzes, » Farmsum, '» 3624 
.1. v. Buuren, » Delfzijl. » 3506 
H. v. Dijk. » idem » 3104 

| .1. Hemmes, o Farmsum, » 2780 
gegund. 

A m e r . l o . r i , 10 Mei: het bouwen van een 
woonhuis niet koetshuis, onder beheer van den 
architect J. Moll, te Hengeloo: ingekomen 11 
bilj., als: 
P.'lloks. 
J. II. Boks. 
.1. II. Boessen. 
W. Westerhof, 
T. II. Joseph, 
.1. Barends, 
G. U. Gijshertsen. 
.1. ». F. Lensing, 

I I.. v. Achterberg!]. 
.1. Roodenrijs, 
P. Vlasman, 
gegund. 

/ u n l l e . 10 Mei: het verdiepen van oen 
kanaalvak iu de 3e sectie, tusschen de vlotbrug
gen Steiiieman en Zonnebergen, onder de gein. 
Diepenveen : niet gegund. 

Arnhem, 10 Mei: het houwen van elf wo
ningen met grond-en afsluitmnren, onder beheer 
van doa bouwkundige J. Post; ingekomen 10 
bilj.. als: 

W. A. R. Kok, f 12,020 
C. II. Hopaf, '.. 11,854 
.1. Mulder. » 11.850 
A. A. v. Boeschooten. » 11.507 
P. UuUaart, » 11.560 
G. .1. Lucassen, » 11,:105 
.1. Rikken. . 11,100 
i. v. d. Staai, » 10,520 
G. T. Egging, » 10.480 
.1. A. Koenders, » 10.484 
gegund. 

te Amersfoort, f 17.777 
B idem » 17,0(55 
B idem » 17,0)0 
.. Weesp, » 17.148 
» Hilversum, » 16,377 
• Vinkeveen, » 16,300 
ii Amersfoort. » 10.200 

idem » 15.800 
» idem . 15,600 
. Enschedé, • 15.540 
» l'trecht, » 14.778 

Utrecht, 11 Mei, voor rekening der maatschappij tot exploitatie van Stautsspoorwego 
lo. Bestek uo 101. de levering van stalen spoorstaven, stalen laschplaten cn ijzeren haak-
schroef bouten, in 3 perceelen. 

Inschrijvers en Woonplaats 

L. Lenoir. 
J. Smit VII, 
D. Sjerp, 
A. Oosters, 
M. L. Veenenbos, 
Raming 

V l i s s i n g e n , 

20.201) 
27,754 
26,000 
20.837 
25.500 

» 26,600 
Mei: eenige bestrating met 

.Mondwerk om en bij het badhotel; ingekomen 
5 bilj., als: 
W. Bock, te Steenbergen, J 6300 
I). Bijl, » Vlissingen, . 6084 
.1. v. d Vree, » idem » 5000 
J. Monjé. n idem 'i 5875 
0. Matei-s, » idem » 5840 
liauiiug » 6053 

Xuumsh ig . 8 Mei: hel herstel, de vernieu
wing en het onderhoud tot 30 April '87 van de 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan 
de waterkeering van de calamiteuse Margaretba-. 
Kleine lluissens- en Eendracht[iolders; ingek. 11 
bilj., als 

F v. Fr.ieyenhove, 
Foudraine, 
v. d. Hoek, 

Tollenaar, 
D. Holier, 
Koole, 
de Maat, 
.!. Verbist, 
Tholens Dz., 
v. d. Boek, 
Klaassen, 

tc Neuzen, 
» Goes, 
» Neuzen, 
o idem 
» Scherpenis.se, 
n Neuzen, 
i> Hansweerd, 
» Hontenisse, 
» Neuzen, 
» Zaainslag, 
• idem 

/' 0207 
» 8888 
. 8880 
» 8350 
» 8280 
» 8278 
» 8260 
> 8246 
. 81011 
» 7086 
» 7800 

&'gund. 

Georgs Marien Bergvverks und Hutten Verein. Osnahrück, f 150.238.— 
C'urainin & Co., Thr-le-Chateau, ' 146,600.— 
J. Cockerill. Seraing. 123.383 — 
Border Bergvverks und Hutten Verein, Hórde, 135,000.— 
Oute Hollnungshiitte, Oborhausen II. I3s.323.43 
Société Anonyine des Acièries d'Angleiir, Angleur, 128,863.62 
Aachcner Hutten Verein, Rothe Erd b/Aken, 131.507.60 
Merretn en La Porto, Amsterdam, — [ƒ 3520.— 
Rots & Co.. Rotterdam, — 3008.-
N. Nicaise, Marcinelle, — 3245.28 
Société Anonyine de la Louviére. La Louvière, — 3201.87 
Société Auon'vine de la Crovère. La Crovère, — 2804.-
R. S. Stokvis",t Zn.. Rotterdam. — 3468.80 
C. W. Hasenclever Söhne, Dusseldorf, — 3840. 
.1. P. G. Verwcij. Etrecllt, — 

2o. Bestek uo. 102. de levering van metalen dwarsliggen niet hevestigingsdetden. 

perc. 1 perc. perc. 3 

f 4S55.5 I 
4612.21 
500(1.-
5042.02' 
5540.— 
5400.— 

Dwarsliggers 
Inschrijvei-s en Veonweuden. Zutfen Tilburg. klembouten kleitiplaten veerriugen 
Woonplaats. 

kleitiplaten 

J. Cockerill, Se
raing, f 17,536.— ƒ 9039.— ƒ 51.026.— / 0004.— f 4422.20 / 1786.-

Société Anonyme 
ƒ 51.026.— / 0004.— / 1786.-

dra Acièries 
d'Angleur, Re-
nory, 

Horder Berg
16,878.40 9833.— 49,380.— 6120.84 4201.90 1616.80 nory, 

Horder Berg
vverks und Hut
ten Verein, 
Horde, 63.54 60.34 61.88 190.— UO.— 16.— Horde, 

per 1000 KG. per 1000 KG. per 1000 KG. per 1000 KG. per 1000 KG. per 1000 st. 
Gute llolfnungs-

luitte, Über-

per 1000 KG. per 1000 KG. per 1000 st. 
Gute llolfnungs-

luitte, Über-
liausen II, f 66.06 56.86 67.69 196.03 107.28 15.07 liausen II, 

per 1000 KG. per 1000 KG. per 1000 KG. per 1000 KG.Iper 1000 KG. pel' 1000 st. 

http://7087.n0
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D E O P M E R K E R . 

3o. Be stek A R, de levering van ijzeren spoor
staven, stalen lasch- en eindplaten en ijzeren 
haakbouten, in 2 perceelen. perc. 1 
Georgs Marien Bergwcrks und 

Hutten Verein. Osnabrück, / 22.826 
Caraiiun & Co., Thy-le Chateau, 21,600 
Société Anonvme des Acicries 

d'Anglear, Henory, 18,287.69 
J. Cockerdl, Seraing, 17,488 
Hörder Bergwerks und Hutten 

Verein, Horde, 20,136 
perc. 2 

ƒ 775.60 
1010 

te JMerick, / 3130 
• Venloo, i 2965 
» Helmond, o 2930 

Venloo, • 2825 
• Kessel, » 2765 
» Venloo. l 2630 

Maashraeht, r, 2490 

Hotz ft Co., Rotterdam, 
C. W. Hasonclever Siiline, Dusseldorf, 
Société Anonvme des Boulonneries de 

la Crovère, La Cmyè-re, 760 
N. Nicai'se, Marcinelle, 817.20 
Société Anonyme des l'sines la 

Louvièro, l.a Louvière, 791.05 
R. S. Stokvis & Zn., Rotterdam, 894.30 
Merrein en l.a Porto, Amsterdam. 932.25 

4o. Bestek no. 441, het vergrooten van het 
privaat- en waterplaatsgebouwtje op het station 
Venloo; ingek. 7 hilj.. als: 
G. Reekers, 
L. Coppes, 
.1. \V. v. d. Putten, 
J. Boeman, 
J. L. Gieleu, 
A. Schrei her, 
G. Mettrum, 

Z i j n e . 11 Mei: het herstel, dc vernieuwing 
en het onderhoud tot 30 April'87, van de aarde-, 
kram-, rijs- en stcciiglnoiugswerken aan de 
waterkeering van het calamiteuse waterschap 
Bruinisse: ingekomen 13 bilj., als: 
J. v. Strien, Zieriksee, ƒ 14,471 
W. Ringelberg, Duiveudijke, » 14,420 
P. v. d. Rerg, Kolijusplaat, » 14,400 
11. Ureas, idem > 14.356 
J. de Rijcke, Stavonisse, * 14,347 
P. Verburg Jz.. Kolijusplaat, I 14,325 
A. v. Popering, Bruinisse. » 14.151 
C. Boller ('z., idem » 14,127 
Ü v. d. Linde, Zieriksee. » 14 0411 
B. den Exter v. d. Brink, Krabbendijke, • 18,990 
H. C. v. d. Ende. Zieriksee, » 13,965 
J. de Rijcke Jz., Sirjansland, i 13.950 
L. v. Popering Dz., Bruinisse, I 13.725 

Dedemavaa r t . 11 Mei: het maken van 5 
ophaalbruggen en een vast brugje, zoomede de 
versterking van de brug over den mond der 
Schotkampswijk, volgens Bestek A; ingeschreven 
als volgt: 
perc. 1, geen inschr. 

' A. E. Striikel, Appingedam, ƒ 4400 
('. Mai|. Hardinksveld, • 4560 
G. B. Meijer, Stadsmussel-

kanaal. » 4740 
K. A. Rakkert. Avereest, » 3359 
G. l i . Meijer, Stadsmussel-

kanaal, » 2984 
A. E. strijkel, Appingedam, » 2999 
('. Maij. Amsterdam. » 3245.85 

R. Barneveld, 
C. Froonhoir, 
M. Lakervelil. 
CL v. d. Berg, 
1. v. Straten Jz., 
Raming 

/ 8680 
., 3599 
» 3598 
I 3580 
I 3660 
> 3450 

'•-Hage, 12 Mei, onder beheer van het mini
sterie van waterst enz.: lo. de uitvoering van 
werken tot normaliseering van de rivier de 
Waal, onder Varik; ingekomen 10 bilj.. als: 
A. Boer Wz., Sliedrecht, ƒ 34,548 
F. E. Terwindt, Pannerden, » 83,000 
A. Geldens, 's-Bosch, » 31.980 
W. P. de Vries, Rossum, » 31.890 
A. L. v. Wijngaarden Uz., Sliedrecht, . 31.800 
G. J. Mol. Kuilenburg, » 30.283 
J. H. v. Hezewijk, Lobit, » 29.900 
L. A. v. Haaften. Sliedrecht, . 29,375 
A. G. Huyskes. fiedel, » 28,581 
11. v. Anröoy Jz., Zalt Bommel, » 26,364 
Raming ., :)5,4ü0 

2o. het uitvoeren van graafwerk op het boven
deel der Nieuwe-Merwede en het maken van 
zuilenbasaltsteeiiglooüug tegen het buitonbeloop 

lijke Opslag en den Louw-Sinionswaard en door 
het Gat van den Hengst, langs den rechteroever 
dier rivier: ingek. 14 bilj, als: 
L. Brand Hz, Giesendam. 
W. A. Swets. Hardinksveld, 

Boelhouwer, Giesendam, 

G e e . , 12 Mei: het vernieuwen, verbeterenen 
herstellen der w.itcrkeerende werken, en het 
onderhoud der sluizen, gebouwen, booten eu 
peilschalen, aan den polder de Breede YVatering-
bewesten-lerseke, ged. '86/'87; ingekomen 12 
bilj., als: 

J. Leijs, ƒ 11,698 
Bruggeman, > 10,110 
Volker. . 10,000 
De Jonge, l 9,947 
P. v. d. Berge, • » 9,495 
Menecre, • 9.365 
De Maat, i 9,346 
Luiks. > 9.340 
J. P. Visser, i 9,149 
Bakker, • 9.C04 
V. d. Broeke, » 8,900 
C. de Wilde Cz., Kattendijke, » 8,895 

lluurleni. 13 Mei: bet planten van stroo en 
helm, het stellen van rietschuttiiigen enz., in de 
duinen van Tessel en aan den vasten wal van 
Noord-Holland, ged. '86—'89, in drie perceelen, 
onder beheer van 's Rijks waterstaat. 

I'erc. 1, ingekomen 4 bilj., als: 
W. I.airliners en .1. P. 

2. 

1 en 3 iu massa (onderbouw); ingek. 3 

10.900 
9,876 

Perc. 
hilj., al 
A. Blocks, 
L. v. Nispen, 
j . Otten. Meppel 

K. Aberson, 
gegund. 

Perc. 2 en 4 in massa (bovenbouw); ingek 
bil|„ als: 
G. .1. Wispelwey & Co., Zwolle, 
Kon. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, 

te Zwolle, 
» idem 

» Steenwijk, 

W. Volker. Sliedrecht. 
W. H Swets, Hardinksveld, 
L. A. v. Haaften, Sliedrecht, 
P. A. Bos. Goi'ichem, 
T. Swets Tz., Ameide, 
A. Bot, Sliedrecht. 
B. v. d. Heuvel. Werkendam, 
G. Beenhakker Gz., Sliedrecht, 
J. de Jong Az., Ammerstol. 
J. G. Kalis Pz., Sliedrecht, 
A. Prins '|'hz . idem 
Raming 

8o. het maken van een diïjverbuis, terp en 
gebouwtje voor een zelfregistreerende peilschaal 
aan den linkeroever 
den mond der Donffe; ingek. 2 bilj., al: 
.1. Lagendijk Jr.. Nieiiwbelvoet, 

Nods, 
K. II. Plavier, 
G. Moorman. 

ƒ 8854' XX. Hillenius, 
S8IK)' Perc. 2, ingek. 7 

Gebr Klein. 
R. Scbreuder, 
G. Moorman, 
G. D. v. Doorn, 
W. Ambachtsheer, 
.1. Giltjes. 
J. Oldenburg, 

Perc, 3, ingek. 6 
Gebr. Klein. 
R. Schreudor, 
(i. Moorman, 
S. Blom, 
J. Giltjes, 
J. Oldenburg, 

'«-Bosch 13 Mei 

S742 
8590 
8569 
6420 
8400 
M50 
8225 
8177 I 
8144 
8090 
7794 
7682 I 
9100 

te Coksdorp, 
» Tessel. 
» Helder, 
» Tessel, 

bilj., als: 
te Helder, 
'i Kolhoru, 
« Helder, 
n Amsterdam, 
.1 Nieuweramstel, 
» Petten, 
o Bergen, 

bilj.. als: 
té Helder, 
• Kolhorn, 
» Helder, 
ii Schoorl, 
» Petten, 

Bergen, 

f 6744 
. 6517 
» 6190 
> 5590 

/' 9660 
'» 9650 
. 9620 
n 9560 
» 9556 
» 9520 
» 9440 

/' 8300 
ii 8300 
'• 8280 
» 8196 
. 8160 

7996 
het maken van eene los-

in het Oude Maasje, nabij en laadplaats van vee aan het noordwestelijk 
' einde van den noordoostelijken of rechter kanaal-

f 12,621 
» 12.570 
» 12.436 

idem » 12,043 
» 11.966 
ii 11.422 

idem . 10,899.65 
idem » 9.600 

uitbaggeren der 
inschrijver was S. 

('. Maij, 
G. B. 'Meijei 
Th. Iloijaiiki 
llaatsch. de 
gegund. 

Kampen 

idei 
Stadsiuiisselkiinaal 
's .V Zuilen. Helmond, 
Jsel, Kampen, 

11 Mei: het maken van een ge
bouw voor lijders aan besmettelijke ziekten, nabij 
het hospitaal te Kampen, onder het beheer dei-
genie, te Zwolle; ingek. 9 bilj., als 
H. Steenbergen, 
D. Bruins, 
A. v. Straten, 
A. v. Dijk. 
D. Bekveld, 
H. v. Dijk, 
E. Schipper. 
G. J. Bruggink Gz. 
L. v. Nispen. 
Raming 

• -Hage , 11 Mei: het maken van nieuwe 
lokalen enz., voor den dienst der semaphore, 
te Umuiden: minste inschr. was J. G. ten Broek, 
te Helder, voor / 2465. 

I ' l r rrht . 11 Mei: het herstellen van metsel
werken in het fort bij Vechten, onder het be
heer der genie, te L'trecht; ingek. 5 bilj., als: 

J. Schalier, Raamsdonk, "» 4671 
Raming » 4400 

T i e l . 12 Mei: bet bouwen eener meisjesschool 
met hijlevering der materialen, onder beheer 
van den gemeentearchitect t'. van Weerden; 
intrek. 6 bilj.. als: 

J. Metz, Zalt-Bommel, 
Looijen. Herwijnen, 
Beu'tener, Tiel, 
J. v. Alphen en K-Falstar 
Roelof, Opijneli, 
F. Kuch, Tiel, 

i-. Alphen en D. de Blank 
I. II. Janssen en 11. Janssen, 
gegund. 

H a l a w a r d , 12 Mei: het 
nieuwe Turfgraeht; minste 
Wiersma, te Bnlsward, voor ƒ 400, 

V I l M l n g c n , 12 Mei, voor rekening der ge- i y Ciulïl" 
meen te: lo. het maken van een nieuwen toe-1 v Ooms' 

8,344 gangswig van af de Aagje-Dekenstraatnaar het \ ' £aMerl 
Glacis (gereserveerd militair terrein); ingek. 3 \\; |'| struijs 
B*i ' l l s : „ „ ' i \\'. Lijbbrandt, 
Lm. de Maat, te Hansweerd, J 1350 [, | | Zeevat 
J. v. d. Vrie, » Vlissingen. » 1300 
J. Monjé. » idem < 1200 
Raming » 1000 

Onderdendam, 12 Mei: het uitbaggeren van 
ondiepten in onderscheidene kanalen van bet 
waterschap Hunsingo; ingekomen 2 bilj., als: 

per stère 
.1. Timmer, te Obergum, ƒ 0.89 
•I de Jong, i Driesuin, » 0.60 
gegund. 

f 4778 i dijk der Zuidwilleinsvaart; ingek. 8 bilj. 
Looijen. Herwijnen 

als: 
/ 3522 
• 3134 
I 3019 
. 2997 
I 2948 

G. Klootwijk, Papendrecht, 
G. Schermen, Dossen. 
Th. A. Dirks, 's-Bosch, 
A. (Jeldens, idem 
A. J. D. Hermsen. idem » 2892 
A. Venchuren, Vreeswijk, . 2870 
G. .1. Groot, St.-Auna bij Nijmegen en 

.1. Knoojis, Nijmegen. » 2834 
gegund. 

M e u w e r a m . t e l , 13 Mei: het verbouwen der 
openbare lagere school aan het Tuinpad; ingek. 
12 hilj., als: 
F. Rijke, 
P. Kemperman, 
A. Paans, 
J. J. Vissers, 
Knippen 
11. de Haan, 

' 6255.Ü0 

7950 
7825.85 
7724 
7400 
5650 

te Kampen, / 7990 
» Zwolle, » 7988 
» idem > 7983 
'i Kampen, » 7969 
. idem » 7939 

. idem .i 7850 
i (ïeueuiuiden, » 7746 
ii Kampen, , 7649 
• Zwolle, i. 7246 

» 8700 

te Amsterdam, ƒ 14,830 
. idem ii 14,510 
o idem •i 13,400 
ii idem » 13,390 
n idem » 13,380 
» idem » 13,350 
i) idem ii 13.350 
a Niemvei-amstel, » 13,107 
» Amsterdam, » 12,830 
ii idem » 12,650 
•i idem » 12,612 
ti idem » 12.267 

ftrenlngen, 14 Mei: het herstellen van de 
glooiingen langs het verhindingskanaal Winseho-
ter—Hoornsche diep en langs de zuidzijde van 
het verbindingskanaal Damster—Boterdiep; ingek. 
4 bilj.. als: 

te Groningen, 
» idem 
n Bedum, 
» Ferweril, 

11. II. Ilarkema, 
J. X. Krumiiga, 
S. II. Kramer, 
J. v. d. Galie, 
Raming 

ƒ888 
i. 870 
•i 799 
» 780 
» 720 

C r e n l n g e n . 14 Mei: bet bouwen van eene R.-K. kerk met toren, dakruiter, sacristie en 
pastorie te Groningen, onder beheer van den architect P. J. II. Cuijpers, te Amsterdam, ingek. 
7 bilj., als: 

ulriks. Mengen en Nusman, Groningen, Hei 
Wed. Camesi X: Co., Rotterdam, 
Th. Nieuwboer, Oosterheek, 
(.'. v. Schaik, l'trecht. 
A. v. d. Meei, Harlingen, 
J. v. GroeueiidaaI. 's-llage. 
De Buut en Struijkeii, Utrecht. 

193.920 
143,8'0 
134,280 
129.844 
121,700 
119.375 
116.590 

Bovenstaande inschrijvingen hebben betrekking 
ii voor het geheide werk; b voor de kerk niet sacristy 

J 170.980 
120.5&0 
111,060 
109.069 
102.000 
99.135 
95.403 

140,983 
127,300 
95.860 
93.342 
88.500 
67.539 
82,843 

/ 168,924 

118,080 
114,117 
107.300 
107,537 
102,430 

, .n toren; c voor de kerk met sacristy 
n toren, tot aan di ok van het middenschip opgetrokken en met een nooddak afgedekt; d voor 

de kerk met sacristy, pastorie en toren, als onder c bedoeld. 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 22 MEI 1*86. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N 
M a a n d a g , 24 H e l . 

Zn ld hoi ii . te 11 invii. door huig. en weth.: het verbeteren van het 
Hamsterpad. Inl. hij den architect M. Viets. Aanw. 24 Mei. te lJ uren. 

A m s t e r d a m , te 12 uren. door hing. en weth.: het maken van een 
gebouw voor twee openbare lagere scholen der le klasse op een terrein 
in de Plan tag*»-Hok laan. Inl. bij den stadsarchitect, raadhuis kamer no. 
101 tusschen 1" en 12 uren. 

I l o r d r e r h t , te 12 uren, dour burg. eu weth.: 
lo. het uitdiepen van het achtergedeelte der Kalkhaven; 
2o. het maken van het 4e perceel rioleering iloor de polderstad te 

Dordrecht met de gedeeltelijke leverantie van de daartoe benoodigde 
materialen. 

L e l d e n , te 12 uren, door burg eu weth.: 
lo. het schoonmaken en invoegen der gemetselde brugwerken en/, 

binnen de stad en langs de singel* met eenige vernieuwingen; 
2o. het schoonmaken, invoegen en herstellen van "Ie gemetselde wallen 

binnen en buiten de stad. in drie perceelen: 
SÖ. het verven van eenige schoollokalen, in 2 perc. 
G e e r l r u l d e n b e r g . te 2 uren, door den rentmeester van het kroon

domein, rentambt Oosterhout. op de AnnaPaiilmvnu-llneve: het voltooien 
der verhooging en verzwaring der kaden van Middelsten Kievitswaaid, 
over eene lengte van 1800 M Aanw. 24 Mei. te 11 uren. 

t ' l r u m (Cron.), te 5 uren door K. Wierenga op Houw. ten huize van 
de Wed. K. van der ISorgh-tu'onthuis : de her- en verbouw zijner 
boerderij. Aanw. gehouden. 

I H r k s l a n d (Z.-H.), de levering van omstreeks 6 5 M 3 KVaussijnsche 
hardsteen in 32 stukken, ter gezamenlijke oppervlakte van 21.4 M*. allen 
dik 15 cM 

DlnsdaK. 'JA H e l . 
B r e d a , te l l uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het Hof van Holland: 
lo. het herstellen van daken, vloeren enz. van de gebouwen der 

Koninklijke Militaire Academie, te Hreda. Haming J 5500; 
2o. het verbeteren van vloeren in- en daken op kazernegebouwen, 

alsmede het vernieuwen van latierpalen en voederbakken iu stallen te 
Hreda. Haming ƒ 5000: 

Be, het leveren van ka/erneuieuhelen te (freda. Haming 1 2000. 
Inl. bij den booldopzichter van lórtificatiën te Hreda. Hilj. inzenden 

24 Mei, vóór :t uren. 
Maarseveen (Utr.), te 11 uren. door het bestuur van het waterschap 

Maarseveen. in het gemeentehuis: liet maken eener steenen watergang 
met paalfundeering en verdere werken iu den hestaanden watermolfu. 
Inl. bij den bouwkundige Joh. Pannevis, te Ttrecht. 

l i u i l e n b u r g , te 12 uren, door den dijkstoel van het polderdistrict, 
ten raadhuize: het veeg- en baggerwerk in deu polder. 

M e e r d e n , te 1 uur. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Utrecht, in de voormalige infirmerie: het vernieuwen van dc draai
brug hij de Wierickerschaiis. Hilj. inzenden 24 Mei. vóór 3 uren. Inl. 
bij genoemden ingenieur en den opzichter te Woerden. Haiuing / 3000. 

H a a r l e m , te l uur. door dijkgraaf en heem raden van deu Haar-
lemmeimeerpolder, ter secretarie des polders, in de Jansstraat: het 
vervangen door twee gemetselde bruggen met ijzeren trogplaten, van 
de houten brugg. n ovei deu Nieuwerkerkertogt en den Kagertugt, in 
den westelijken en den oostelijke!) Hoofdweg, nabij de Leegwater. Inl. 
bij den hoofdopzichter te Haarlem en den opzichter .1 van der Kamp 
Pz.. aan de Leeghwatcr. Aanw. gehouden. 

Asten, te 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen van eene openbare 
lagere school voor meisjes aan den Oostersingel. Inl. bij den stads-
bouwmoOHter iberbesteditnr). 

O e u r n l n c e n (Ov.>, te 4 uren, door burg. en weth. van W'eerscloo, 
ten huize van B. Pelster: 

lo. het houwen van een schoolgebouw in twee lokalen te Rossum— 
Volthe; 

2o. het bouwen van een schoolgebouw in twee lokalen te Hasseloo: 
Sn. het leveren van schoolbanken te Rossum—Volthe en te Hasseloo, 

een en ander in perceelen en in massa: 
4o. afzonderlijke levering van 20 banken te Louisolnn. 
Aanw. 25 Mei. Inl. bij den architect J. Moll, te Heugeloo. 
lUnse le rHdlJk (Z.-H.,. te 7 uren, door M. J. Nederpelt. in het West-

landsche Roomhuis: de verbouwing van het rnnmhuis inet huis enz. 
Aanw. gehouden. 

*t Zandt (Grun.), door burg. en weth.: de levering van 220 stère 
riviergrint, 120 stère gehorde keislag eu 60 last klopkeien van 2000 
kilo per last. 

Woensdag . 2 « M e i . 
'a-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: de uit

voering van heistellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op de Maas, met het onderbond dier werken van 1 Juli '86—30 Juni 
'87, in vijf perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Van Hiesen, te 
's Hage, den ingenieur Van Houll', te Vught. en de opzichters Willems. 
te Maastricht. Droste, te Roermond. Koorernan. te Venloo, Haartseu. te 
Grave, en Groenen, te's-Hosch. Aanw. gehouden. Haming: perc. 1/11.900, 
perc. 2 ƒ 10,800, pere. 3 7100. perc. 4 / 14.650, perc. 5 f 21,400 

's-Hage, te II uren. door het ministerie van waterst. enz.: dc 
uitvoering van hei-stellingen -en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
"p den Boven-Rijn en de Waal. met het onderhoud dier werken van 1 
JoJi '86 tot en met 30 Juni '87. in drie perceelen. lui. bij den hoofdingenieur 
Van der Toorn, te 's-Hage en den ingenieur Stieneker. te Nijmegen. 

perc. 1 f 25,000. perc. 2 f 37.500, perc. 3 Aanw. gehouden. Rat 
f 56,000. 

--Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
verrichten van baggerwerk in het groot scheepsvaarvvater in het Scheur, 
tusschen Maassluis en de Vergulde Hand. voor de verbetering van den 
waterweg langs Rotterdam naar zee. lui. bij den hoofdingenieur van 
Diesen. te 's-Hage, den ingenieur Leemans, te Rotterdam en tien tijde
lijk adjunct-ingenieur Francois, te Hoek van-Holland. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 79.975. 

' s -Hage . te Huren, door het ministerie van waterst. enz.: het ver
grooten van het photograph i^cli atelier van de topographische inlichting 
van het departement van oorlog, te 's-llage. Inl. bij den rijksbouw
meester in bet 2e district en den hoofdopzichter voor ue landsgebouwen 
J. A. Weinberg, beiden te 's-Hage. Aanw. gehouden. Raming J 3284. 

H e l l e v o e t s l u i s , te 11 '/ a uren, door de directie der marine: 
lo. eenige werkzaamheden aan gebouwen en inrichtingen van het 

marine-etablissement, aldaar: 
2o. het uitvoeren van werkzaamheden aan het loshoofd, wagenhuis, 

de spoorbaan en tie gebouwen der marine op het eiland de Tien-
Gemeten. Aanw. gehouden. 

Kergeii-oi>-/oom. te 2 uren, door burg. en weth.: de levering van 
63,1X10 stuks greskeieu. 

R o t t e r d a m , te 2','.̂  uren. door het bestuur der Rotterdaiusche 
manege, aan den Binnenweg: het amoveeren der bestaande manege 

en liet daarterplaatse (touwen van eene nieuwe 
van tuig- en zadelkamers en andere werken ten 
tul. bij den architect A. van Aineijdeu van Duijiu 

aan deu Binnenweg 
manege, het maken 
behoeve de manege. 
Dz. Aanw. gehoud l i . 

Ilonderdag;, 27 H e l . 
10 uren. door het bestuur van het waterschap 

Ueeiuer: het leveren van p.m. 

het vernieuwen van 

het doen van eenige 

W e r k h o v e n (Utr.! 
Rijn en Dijk, ten huize van de Wed. F. 
650 stère grove lekgrint in 3 perceelen 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van hot prov. best.: het verwisselen, schoonmaken, her
stellen enz. van deuren iu de sluizen te IJuiuiden. behoorende tot de 
werken van het Noordzeekanaal. Inl. bij den hoofdingenieur', tt» Haar
lem, en deu ingenieur Blom, te Amsterdam. Aanw. gehouden. 

Si .•Jaeobiiiarorhle. te 11 uren. door het dijksbestuur van bet 
waterschap het Nieuwbildt. aan het strandhuis: het afdammen, droog
maken en slatten van de Nieuwebildtdijkstervaart. over een lengte van 
5500 M. Aanw. 26 Mei, te 12 uren. te beginnen bij de Zwarte Haan. 

Middelburg . te I uur. door het polderbestuur van Walcheren, aan 
het polderhuis iu de Abitij: de uitvoering der gewone onueriiouds- en 
vernieuwingswerken aan de vier wateringen des polders, met bijleve
ring van de noodige materialen, in 4 perceelen. Aanw. £4, 25 en 
26 Mei. 

V i a n e n , te 1 uur, door het bestuur van den polder Uiterwaarden, 
gemeenten Vianen en Hagestein, iu het Zwijnshoofd: 

lo, het verbeteren en hei-stellen der kade, in 2 perceelen; 
2o het onderhoud van de Kaïiaalslnnt ged. '86, iu 3 perceelen. Aanw. 

gehouden. 
H a r l l n « e n . te l uur. door burg. en weth, 

een gedeelte wal beschoeiing langs den Trek weg. 
H a a r l e m , te 2 uren. door burg. en weth. 

veranderingen eu vernieuwingen aan het gebouw op het Kleinheiligland 
en het maken en leveren van meubelen voor de daarin te vestigen 
burgerschool. Aanw. gehouden. Raming J 5810. 

V r i j d a g , 2H H e l . 
H e l l e v o e t s l u i s , te ll '/a uren, door de directie dermarine: het naar 

aanwijzing uitbaggeren van p. ni. 18,000 M 1 grond uit de marinehaven 
buiten- en p. m. 5000 M 3 binnen de zeedoksluis, alsmede p. m. 500 M 3 

baggerwerk met den beugel op aan te wijzen plaatsen. Aanw. 
gehouden. 

X w o l l e , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: de gedeeltelijke vernieuwing van den aan
legsteiger en de ligwalleu in de Buurt Ens, ten behoeve van de zee-
werken op Schokland, lui. bij den ingenieur Labrijn en den opziihter 
Ritmeester, heiden te Zwolle.' Aanw. gehouden. Raming f 4lKM\ 

Z w o l l e , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van bet prov. best.: het aanbrengen van voorzieningen aan de 
kauaalboordeu en verdere werken van de Willemsvaart. Inl. bij den 
ingenieur Labrijn en den opzichter Ritmeester, beiden te Zwolle. Aanw. 
gehouden. Raining ƒ 8200. 

l i e e r t ru lde t i be rg , te 12 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur 
der genie, te 's-Hosch in het hotel Santbergen: het herstellen van den 
ringmuur om liet tuighuis, van den havenmuur en van de sluis in de 
buitenhaven te Geertruideiiberg. Hilj. inzenden 27 Mei, vóór 3 uren. 
Inl. bij genoemden ingenieur en den opzichter van fortificatiën, aldaar. 
Raming /' 7520 (hei besteding). 

t.outia . te 1 uur, door burg. eu weth.: 
lo. het vernieuwen van den vlonder met het wachthuisje aan den 

Gouderakscheii dijk onder Gouderak; 
2o. het maken van 540 M. dennen pei koen beschoeiing langs de Kat-

tensingelgracht te Gouda; 
SÖ, het maken van 7» M. schoeüng te Boskoop en 20 M. «choeiing te 

Gouwsluis; 
4o. het maken eu stellen van deu ijzeren bovenbouw der vaste brug 

iu de Vest bij het Verloren Kost, te Gouda. 
Inl. bij den gemeentearchitect. 
IMeren , te 7 uren, door den architect M. K. Smit, aldaar, in de 

Kroon: het bouwen van een lieerenhuis aau de Stationsstraat aldaar. 
Aanw. 24 Mei, te 3 uren. 
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V l i e r i n g e n (X.-H.). door dijkgraaf en heemraden van 't Heemraad
schap Wielingen: het maken van 200 M. steenglooiing, het leggen van 
een vangdain en ver/waren der dijken. 

Z a t e r d a g . X» M e i . 
K e u z e n , te 11 men. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Breda, in het hotel Rotterdam: 
lo. het herstellen van bruggen te Neuzen. Itaming / 3170; 
2o. het herstellen en verheteren van de uitwateringswerken. behoo

rende tot het kanaal van Neuzen iu Zeeland, en verrichten van hagger-
werk in de Oost- en West waterleiding in de vestinggracht te Neuzen. 
Raming ƒ 2245. 

Bilj. inzenden 28 Mei, vóór 3 uren. Inl. hij den opzichter te Neuzen. 
RiilletipoMi . te 5 uren. door kerkvoogden der Nederl. Herv. gem. 

in het logement van li. de Jong: het vernieuwen van 100 M 3 metsel
werk, gedeeltelijk van nieuwe steen, henevens eenig voeg-, hout-, lei
en ijzerwerk aan den toren. Inl. hij den gemeente-architect A. Velding. 
Aanw. te 2 uren. 

M a a n d a g , S I H e i . 
Wis. l . (Geld.), te 11 uren. door het gemeentebestuur: de levering 

van 350 M :' grint ten behoeve der grintwegen, iu perc. en massa. 
'a-Mag*, te l l ' L uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van liet prov best.: het hestorten van de Hoornsche 
hoofden am den Oudenhoornscheu zeedijk, behoorende tot de zeewerken 
in de provincie Zuid-Holland. Inl. hij den hoofdingenieur in het 10e 
district, te 's-Hage, den ingenieur, te Brielle. en den opzichter kooreman, 
te Nieuwenhoom. Aanw. 24 Mei, raming / 10 000. 

Vl luge te l l ' / j "ren. door het ministerie van waterstaat, enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het opruimen van de bestaande hou
ten en het maken eener ijzeren draaibrug over de schutsluis te Arkel-
•chendam over het Zederikkanaal. provincie Zuid-llolland. Inl. bij den 
hoofdingenieur en den ingenieur in het 10e distriet. te 's-Hage. en den 
opzichter La Font i ju. te Gorichem. Aanw. 24 Mei. Raming / 9170. 

katitriiM, te 5 uren. deer burg. en weth.: het leveren van 285 stère 
grint, 7 stère st.-enpuin en het vervoer van 45 stère keislag. 

l inpHiii iy. I J u n i . 
Koe.) «*reede i'Z.-H.). door den voorzitter van hot bestuur der dijkage. 

J,. W. Ivooman: het leveren van 850 last Duitsche stortsteen, ten be
hoeve van den polder de generale dijkage van Stellendam. 

Z u i d h r o r k (flron.), door het burgerlijk annbestuur hij H. Verver 
Jr.: de levering van 100 last versch gei-ooide klopkeien, te leveren in 
de maand Juni o. k . op de opslagplaats aan het Vaarwater. 

( • ro l l ingen , het houwen van eene R.-K. kerk met woonhuis, ten 
dien-O- der Jezuïeten, aldaar. Inl. hij den architect Nic. Molenaar, te 
's-Hage. \anw. 24 Mei. 

W o e n s d a g , 2 J u n i . 
'a-Haft, te II uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit

voering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op het Pannerdensche kanaal, den Neder-Rijn en de hek. met het 
ond-rl i i i ' dier werken van l Juli '86 tot en met :!0 Juni '87, in vier 
perceelen. Int. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-Hage, en 
den ingenieur Caatendiik. te Utrecht. Aanw. 26 Mei. Raming: perc. 
1 ƒ 75110. perc. 2 / 7500, perc. 8 / 19,000, perc. 4 /' 2*001). 

' • -Huge , te II uivn door het ministerie vun waterstaat enz.: het 
maken van verdedigingswerken aan den linkeroever van het Scheur, 
beneden Maassluis, voor de verbetering van den waterweg langs Rotter
dam naar zee. Inl. hij 'Ion hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage. den 
ingenieur Leemans, te Itotterdam, en den ingenieur Stein Parvé. te 
Hoek-van-Holland Aanw. 26 Mei. Raming /' 9075. 

'o-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
éénjarig onderhoud en herstel der werken aan de Nieuwe Maas. het 
Scheur en den Nartel, van 1 Juli '86 tol en met 30 Juni '87. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage. den ingenieur Leemans, te 
Rotterdam, en de buitengewóón-opzichters Verzijl. te Keijeuoord en 
Durieux. te Maassluis. Aanw. 22 Mei. voor afd. I en 26 Mei. voor afd. 
Jl en III. Raming / .te. 100. 

Arnhem, te 1 i ' 2 uren. door burg. en weth.: het maken van trot
toirs niet trottoirbanden van Mendigersteon, klinket goten en rollagen 
in diverse straten der gemeente. Aanw. 26 Mei. te 10 uren, aan het 
bureau van publieke werken. 

V r i j d a g . 4 J u n i . 
' it-Huge, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

spannen en ophangen van een draad aan de bestaande palen tusschen 
Amersfoort. Zutfen en Hengeloo. Inl. bij den inspecteur, chef van het 
technisch beheer der rijkstelegraaf, te 's-Hage. en de hjninspecteuren 
te Arnhem en Utrecht. Raming ƒ 768. 

R o t t e r d a m . te 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen van twee 
scholen aan de Vlietkj.de. Inl. aan het Stadstimmerhuis. Aanw. 27 
Mei, te 11 uren. 

Z a t e r d a g , r. J u n i . 
*4'liagen, te 12 uren. door het bestuur van den hanne en polder 

Schagen : het doen van metsel- timmer- en schilderwerken. 
Dltiftdug. * J u n i , 

K r o n i n g e n , te 12 uren. door het ministerie van waterst enz, aan 
het gebouw van het prov. best: het doen van voorzieningen en 
verdere herstellingen aan het langs de Aa strekkende jaagpad, tusschen 
Niemve-Statenzijl en Nieuwo-Srhans, behoorende tot de werken van de 
Bitinen-Aa. provincie Groningen. Inl. hij den hoofdingenieur, d.'ii inge
nieur en den opzichter Bauer, allen te Groningen Aanw. 1 Juni. 
Raming / 2850. 

Wori iMdag , « J u n i . 
' s -Hage. te i l uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van bagger werk langs den rechteroever van het Scheur, 
beneden Maassluis, ter voortzetting der opruiming van de Hoornplaat, 
voor ile verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee Inl, 
hij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage. den ingenieur Leemans, 
te Rotterdam en den adspirant-ingenieurGorkiuga. te Rozenburg. Aanw. 
29 Mei en 2 Juni. Raming ƒ 70.500. 

D o n d e r d a g . 10 Juni. 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het aanleggen en verlengen van 
hoofden op- en het afslechten en overwerken van een gedeelte duin 
langs het Noorderstrand van het eiland Vlieland, behoorende tot de 
zeewerken iu Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Hoogenboom. te Hoorn. Aanw. 4 Juni. Raming 
j 57.1100. 

Haarlem, te 11 uien. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van baggerwerken in 
het Koerd zeekanaal en vóór de sluizen te Spaarndatn, behoorende tot 
de werken van het Noordzeekanaal. lui. hij den hoofdingenieur te 
Haarlem, en den ingenieur Blom. te Amsterdam. Aanw. 4 Juni. 

H a a r l e m . te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het. gebouw van het prov best.: het wegruimen van een wrak in de 
Zuiderzee. Aanw. 4 Juni. 

V r i j d a g . I I J u n i . 
'ft-Hftffeli. te 10i/5 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

j het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van buitengewone 
! vernieuwingen en herstellingen aan de werken der schipbrug over de 
| Maas hij Hedel. behoorende tot den dienst der veren in de provincie 
! Noord-Brabant. Inl. hij den hoofdingenieur in het 6e district, den inge-
j nieur Keurenaer, beiden te 's-Bosch, en den opzichter Vroeg, te 
I Oeveeoeur. Aanw. 4 Juni. Raming f 5700. 

' * - K O M l i , te lO'/j uren. door het ministerie van waterst. enz. aan 
het gebouw van het prov. best.: het herstellen van gewone storm- en 
winteischade aan den Rijks-grooten-weg der 2e klasse no. 4, van 's-Bosch 
naar de rivier de Maas iu de richting van Utrecht. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 6e distriet. den ingenieur Keurenaer. beiden te's-Bosch, 
en den opzichter Vroeg, te ('reveeneur. Aanw. 4 Juni. Raming ƒ 600. 

'«-Besrh. te 10* .j uren. door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het herstellen van storm- en win ter-
schade aan de Rijkswerken, behoorende tot de Zuidwillemsvaart in 
Noord-Hrabant. Aanw. 4 Juni. Raining ƒ 3360. 

H-Boorli . te 10'., uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het herstellen van winterschade aan 
de heloopen van den Rijksweg s Bn*eh — Tilburg, tusschen 's-Bosch en 
Vuglit en het voorzien met puiuglooiing van het oostelijk beloop van 
het verlegde gedeelte van dien weg, onder de gemeente Vught, prov. 
Noord-Brabant. Inl. bjj den hoofdingenieur in het 6e district, den 
ingenieur Keurenaer. beiden te 's-Bosch, en den opzichter Brouwer, te 
Vught Aanw. 4 Juni. Raming f 4150. 

' s -Hage . te I uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van telegraaflijnen in Noord-Holland. Inl. bij 
den inspecteur, chef van bet technisch beheer der Rijkstelegraaf, te 
's>rliige, en den bjninspecteur te Hoorn. Raming ƒ 675. 

Woensdag , I A J u n i . 
W o r k u m , te 12 uren. door burg. en weth.: de straatverlichting in 

die gemeente, door middel van .impend gas, over een tijdvak van 20 
jaren, onder gunstige voorwaarden van overneming van de bestaande 
en in volle werking zijnde fabriek met toe behooren. 

Op o n b e p a a l d ™ d a t u m . 
H a r l l n g e i i . door diakenen van de dnojtsgezinde gemeente- het uit

voeren van verschillende metsel-, timmer-, stukadoor- en verfwerken 
aan de kerk. Aanw. gehouden. 

I*i'ijflopgaar gevraagd, door burg. en weth. van Harderwijk, van 
30.000 grijze vlakke straatklinkers, Waalformaat Monsters met prijs
opgaaf inzenden vóór 20 Juni a. ft., bij den gemeentearchitect. 

Nagekomen Afloopen. 
Ilarlhigon. 20 Mei: het baggeren <>n ver

voeren van minstens 35.000 M' slik uit de havens; 
ingek. 5 hilj. als: 

per kuh. M, 
Corn, lies Az.. Dordrecht, ƒ 0.28 
Volkers, idem » ü.2'2 
A. (i. Iluiskes, Hedel. . 0.18»/,. 
I). Volkers, Dordrcht, » 0.17 
1.. Kalis Kz.. Sliedrecht, . 0.16'/, 
gegund. 

M i d d e l b u r g . 21 Mei: het leveren en storten 
van steen tot voortzetting van de oeververdedi-
ging voor Neuzen: ingek. 6 hilj., als: 
A. Prins Thz.. Sliedrecht, f 22.200 
A. de Jong I)/.., Neuten, '» 22.000 
C. D. Holier, Seherpenisse, . 21,210 
J. Verkuijl Qnakkeluar. Vlissingen, » 21.200 
A. M. Langevold, Hardinksveid, • 21.194 
P. A. v. d. Velde, Neuzen. » 21,100 
Raining • 21.200 

H e l d e r . 21 Mei: het doen van voorzieningen 
I aan militaire gehouwen, onder het heheer der 
: genie, aldaar: ingekomen 3 bilj., als: 

O. Moorstan, 45110 
D. de Vries, > 4180 I 
A. Hos. ,, 4048 
Raming . 4050 

A p e l d u s r n . 21 Mei: het leveren van eiken-1 
hout vooi- wissels, volgens hestek 110. 21 der 
Kon Ned. Locuals|morwegmu'itschappij: ingek.: 
8 hilj.. als: 
H. E. Ovink Jr., te Rotterdam. f 12,1001 
F. (.'lorcx, » bokstel. . 18,0001 
II. I.. liuijvoets. , Ambt-Almeloo. » 9,829 I 
J. II. Groothuis & Zn.. > Oenekamp, » 9,789 i 
J. Nahuis, • (iroenloo. » 9,090 
W, llorttger. » Wesel. » 9,28» I 
J.J. v.d. Korden, l'z., a Bokstel, >. 8,800 
J. A. v. d. Korden Wz..» idem » 8,7401 

l i o r d r e r l i i , 21 Mei: het doen van voorzie-' 
ningen aan loodsen te Dordrecht, onder het | 
behooi der genie, te Breda; ingekomen 9| 
hilj., als: 

te Dordrecht, f 3666 
» idem » 3647 
i idem » 3525 
» Sliedrecht, » 3485 
• Dordrecht, » 3469 
• idem » 3349 
• idem • 3269 
i idem o 3140 
» idem » 3078 

a 3500 

('. Bokhof. 
J. .1. Kooijinaus, 
J. C. Jonkei's. 
I'. Kraaijeveld, 
A. du Vijn. 
J. P. F. Krans, 
II. Degens Jr., 
.1. v. d. Vlugt Jr.. 
D. .1. Kwak, 
Raining 

'•-Huge. 21 Mei: lo. het verbouwen van het 
bestaande jmstkantoor; minste inschr. was C. 
Kijsvogel, te Aarlatiderveen, voor /"95 935. Raming 
ƒ 107.500. 

2o. het gedeeltelijk veranderen van het post
en telegraafkantoor te Rozendaal; minste inschr. 
was A. ile lïooij, aldaar, voor /' 1728. Raming 
ƒ 1910. 

.'lo. het aanleggen van eene telegraallijn van 
Dalfscn naar Ommen: minste inschr. was E. M. 
Giesen, te Amsterdam, voor ƒ 689. Raming/1000. 

(NB. de uitvoerige opgave volgt in het eerst-
verschijiiende nommer.) 

A F L O O I' 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Kouda, 1:1 Mei: het leveren van kazerne-

nieiihelen te Schoonhoven onder het beheerder 
genie te 's-llage; ingek. 9 hilj., als: 

II. .1. Nederhorst, ( 9:14 
C. 1*. W. Dessing. » 898 
H. Berkhof, . 897 
J. F. Weiten, • 893 
W. C. Reuhl, » 890 
C. Groenendijk, » 879 
W. Bokhoven, • 858 
C. .1. Koot en I,. v Dorst, (afgekeurd 

omdat deze twee personen geen 
vennootschap vormen;. a 849 

II. Hoogerwaard, » 700 
Raming ƒ lOnO 

Bovendien 1 biljet uit Schoonhoven te laat 
ingekomen. 

I l e l l z i l l . 11 Mei: het onderhoud der sluizen 
enz. van het waterschap Fivelingo; ingekomen 
6 bilj.. als: 
II. N. Pul. te Farmsum, / 2989 
I». Nieland, » Wirdiun. > 2759 
Joh. Hemmes. a Karinsiun, » 2670 
W. M. v. Buuren, » Delfzijl, .> 2020 
W. Scheltens. >< Farinsum. « :.'r>7*> 
J. v. Buuren, » Delfzijl, . 2400 
gegund, 

.«tlnveniNse, 14 Mei: het herstel, de vernieu
wing en het onderhoud tot :i0 April '87 van de 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooimgswerken aan 
de waterkoeling van liet calamiteuse waterschap 
Stavenisse: ingek. 1:1 hilj., als: 
C Moerland. te St.-Annaland, 8000 
J. v. F.ck. » Hardinksveid, » 7995 
M. Hreas, » Kolijnsplaat, » 7980 
A. Koudraine. » Goes, » 797" 
H. C. v. d. Knde, » Zieriksee. » 7809 
P. v d. Berge, » Kolijnsplaat, » 7788 
W. Ringolberg, » Duivendijke. « 7Ï90 
t). Bolier, » Seherpenisse, • 7790 
M. v, d. Linden. » Zieriksee, » 7787 
P. Verhuig Jz., » Kolijnsplaat. » 7785 
J. de Jong, . Biezelinge. » 7700 
C. D. Bolier, » Seherpenisse, « 7«50 
P. Moerland. » Stavenisse, * 7500 
Raming ƒ 7932 36 

Meimlduni. 15 Mei: lo. de levering van 1 Hl.) 
stère grint; gegund aan J. A. Deelstra, te Rin-
sumageest. voor ƒ 2.97 i»er stère. 

2o. de levering van 150 stère harde puin: 
gegund aan denzelfde, voor ƒ 2.74 per stère. 

i t a a n i - i i o i i k . 15 Mei: het bouwen van een 
woonhuis, onder beheer van den architect J. van 
Laarhoven; ingek. 5 hilj.. als: 
J. Scholier, te Raamsdonk, J 4080 
J. v. d. Put, » idem » 4009 
G. Tempelaars, » Waspik. » 3885 
A. Migchels, » Loonschendijk. » 3880 
M. A. de Jongh. » liapelle, » 3700 
gegund. 

's-llage, 1": Mei. onder het heheer der genie, 
aldaar: lo het vernieuwen van vloeren, goten, 
afvoerriolen en waterleidingen, in het militaire 
hospitaal, de geschutgieterij en het hoofdwai-ht-
huis; ingekomen 4 bilj., als: 

J. Claus. / 1090 
W. N. v. Ipenburg, Dellt. » 1645 
.1. ile Haas. » 1503 
Firma Wed. P. A. Ravelli Sc Zn., .. 1421 
Raming » 1600 

2o. het leveren van kazeniemeubelen: ingek. 
3 hilj., als: 

J.' F. Luxemburg, Delft. ƒ 1437 
W. N. v. Ipenburg. idem » 1410 
J. M. Meijsen, » 1399 
Raming • 1*00 

So. het vernieuwen van vloeren, glasramen, 
deuren, bestratingen en latierpalen en liet ver
beteren van daken in de Aloianderskazerne; 
ingekomen 8 bilj., als: 

A. R. Rutgers, f 5850 
W. N. v. Ipenburg, Delft, » 5830 
J. v. d. Vlugt, Dordrecht » 5810 
C. Wijbrans & Co., » 6730 
Firma Wed. P. A. Ravelli & Zn., » 6719 
J. M, Meijsen, » 5555 
i. de Haas, > 6406 
M. Houtman, » 5223 
Raming » 5950 

4o. het vernieuwen en verbeteren van vloeren, 
trappen, bestratingen, daken enz. in de Oranje
kazerne; ingek. 8 uilj., als: 

A. R. Rutgers. / 8887 
Firma Wed. P. A. Ravelli & Zn., . 6819 
C. Wijbrans * Co., » 6729 
J. de Haas, . 6840 
W. N. v. Ipenburg, Delft. . 6622 

J. v. d. Vlugt. Dordrecht. f 6590 
M Houtman, • 6509 
J. M. Meijsen, • 6490,90 
Raming » 7D»0 

5o. het vernieuwen van gla-ramen, deuren, 
plafonds, stulvloeren en bestratingen en het ver
beteren der tuigeiikamei-s enz. in de Frederikska-
zerne: ingek 7 biij., als: 

A. 11. Rutgers, / 2050 
Firma Wed, P. A. Ravelli & Zn.. '•• 1959 
.1. M. Meijsen, » 1946 
W. N'. v.' Ipenburg. Delft, » 1910 
M. Houtman, I9ii6 
J. v. d VhiL't. Dordrecht, • 1890 
J. de Haas. » ls60 
Raming » 2100 

K r u i n i n g e n , 15 Mei: liet vernieuwen van 
het dak der kerk en het plafoneeren van den 
koepel dei Herv. gein., ouder beheer van den 
architect A. le Clercfj; ingekomen 6 bilj., als: 
I. Okker. te Kruiningen, i 4799 
K Koch. » idem' '» 4487 
A. G leinond, » idem ,> 4470 
•I. M. I.auiuieree, » idem * -1425 
L. v. Verre . idem - 4333.33 
P. H. de Moll, » llergen-op-Zoom. « 3899 

gegund aan L. van Verre. 
Raming f 39.19 

nieuwvllet, 15 Mei: het herstel, de ver
nieuwing en het onderhoud tot 30 April'87 van 
de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken 
aan de waterkeeriiig van deu calamiteusen 
Adornispolder: ingek. 2 bilj., als: 
J. Leijs, te 's Heer-Arendskerke/ 1111.11 
P. Monjé, » llreskens. » 979 
Raming . 1000 

. a i l / a m i . 15 Mei: de vernieuwing en het 
onderhoud tot 30 April '87 van de aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingswerken aan de waterkee-
remle werken van het calamiteuse waterschap 
Tioiihonderd-en-Zwarte; ingek. 3 bilj., als; 
J. I.eijs. te 'slleei-Arendskerke,/" 6666.66 
A. v. d Beek. • Zaanislag. » 6245 
P. Monjé. . Breskens, » 5988 
Raming » 6272 

M. -Annapa roeh le , 15 Mei: het vertimmeren 
van de openbare school te St.-Jacobiparochie; 
ingek. 10 bilj., als: 
P. Vonk, te Ureterp, ƒ 2129 
('. Reisma. » Beetgum, "» 2096 
F. Siateiua. » Dongjuiii, » 2060 
,\. lires. » Finkiun. . 1884 
P. Reisma. » Menaldum. » 1878 
S. Sinidt. i . St.-Jacobiparochie. » 1819 
M. Holwerda. » llijiini. * 1795 
W. Prins, » Oiidebildtzijl. » M47 
F. Duhoux, » idem o 1636 
S. Smits. . Berlikuin, a 1598 
gegund. 

I g b r o r k . 17 Mei: het leveren van 405 
stère grint eu 16 stère rivierzand op de wegen, 
hij het waterschap Langbroek in onderhoud; 
in 6 perceelen ingezet op ƒ 1115.40 en in massa 
afgemijnd door C. Werkhoven, te Koten, voor 
ƒ 845.40, aan wien de levering gegund is. 

A m s t e r d a m . 17 Mei: het leveren en stellen 
van een nieuwen houten vijzel eu het driejarig 
onderhoud der verschillende werken van de 
Sloterbiiineii en Miildelveldsche gecombineerde 
polden: ingek. 7 bilj., als: 
A. Bosch, Sloterdijk. ƒ 13,900 
Peppink, Amsterdam, » 13,450 
P. J. v. d. Lijn. Aarlanderveen, » 13,312 
G. v. Steenwijk. Sloterdijk. » 13.230 
T. Peters, Amsterdam. » 12,100 
Nieuwkerk Heijtlagen, idem » 11.786 
K. Kant, Buiksloot, . 11.198 

Nog niet gegund. 
Z l r r l l t . e e . 17 Mei: het doen van eenige 

vernieuwingen aan de gebouwen en andere 
werken der gemeente, met het gewoon onder
houd daarvan, in 8 perceelen; minste inschr. 
waren: 
perc. 1. Openbare gebouwen. 11 

Besaans, ƒ 1792 
» 2. kaaimuren, M. l'aasse, > 800 
» 3, beschoeiingen en paalwerken, 

A. Ueers, » 793.50 
a 4. bruggen, Th. F. Wisse, » 415 
» 5. het Sas eu Sashuisje. H. 

Hesaans, » 222 
. 6. riolen, putten en waterleidin

gen, H. C. v. d. Ende, » 514 
» 7, schoolgebouwen van het mid

delbaar onderwijs, J. N. 
Timmerman, . 833 

» 8, schoolgebomvon voor het lager 
en meer uitgebreid lager 
onderwijs, M. Paasse, a 673 

Alles gegund. 
's-Hage, 17 Mei: het bezinken en bestorten 

van den oever voor den kleinen Paralleldain. 

gelegen ten oosten van het Vnurnsche Kanaal 
aan het Haringvliet; ingekomen 7 bilj., als: 
A. Th. Volker, Sliedrecht, / 10.200 
W Schaddelee, Goedereede, » 9,882 
Ph. Verbruggen. Waddniksveen, » 9>48 
C. v. d. Plas. Hardinksveid. . 9.695 
B. de Waerd, Nieuwenhooi u, <> 9.485 
J. Lagendijk Jr., idem . 9.444 
0. Roskam Jr.. Sliedrecht. a 9,250 
Raming » 10.000 

A m s t e r d a m , 17 Mei. voor rekening der ge
meente: lo. de vernieuwing van de bruggen 
aan het Weesperplein en de Pahugracht; ingek. 
5 bilj., als: 

C. v. Brummeleu, ƒ 5432 
D. .1. rienberg, « 4800 
L. Kok. » 4240 
A. v. Wensveen, » 4200 
W. Ambachtsheer. » 4120 

2o. het maken van waliuureu en het onderhoud 
en herstel aan de wallen, riolen, goten enz.; 
ingekomen 8 hilj., als: 

D. J. rienberg. /' 46,800 
P Diiinker, '» 45.900 
Maks en Boekholts, » 45.140 
R. Repko, , 44.746 
II. .1. Meekers, » '4.186 
M. Deuiekoiu. > 42.700 
W. Ambachtsheer. » 42,000 
L. Vlasman, » 36.700 

3o. het verlichten der jaarlijksche stukadoor-
en uitwerken aan de openbare lagere scholen; 
ingek. 8 hilj , als: 

beneden het tarief. 
H. W. Mohiian. 6 % 
D. J. C. Hooien, Hl 
11. v. Essen, 11 . 
F. L. Cornet. 12 . 
J. Oldigs. 13 
A. Koel man, ;*'ƒ„ > 
A. v. Vlijmen ,4 Zn., 20'/. » 
J. v. d Heuvel, 25 » 

Teendam. 17 Hei: het onderhoud der ge
bouwen en werken der gemeente, gegund aan: 
perc. l i , A. Hofman en L. Kemper. 

Vecndam, ƒ 274 
b. P. Bos en .1. P. Bos, idem » 49" 

B 2 a. I.. L. Vos, idem a 95 
IJ, G. Mulder. idem » 666 

» 8 a, A. Hofman en L Kemper, idem , 99.40 
J. Dopper, idem a 79.60 

• 4 a. A. Holman en L. Kemper, idem a 43.80 
4, J. Dopper, idem » 19.50 

, 5 a. A. Hofman en L. Kemper, idem - 39 
b. .1. Dopper, idem » 575 

» 8* A. Hofman en L. Kemper, idem a 92.70 
b.d. Mulder. idem a 114 

. 7. A. Hofman en L. Kemper, idem > 19.30 
» 8, K. Bieze en A. Sweringa, idem a 18 
> 9, A. Hofman eu L. Kemper, idem * 7.60 
. 10, K. Bieze en A. Sweringa. idem a 8 
a 11, sub a. A. HofmanenL. 

Kemper. idem > 64.90 
a b. H. Kenning. idem a 93.75 

Ziei-ik..-e. 17 Mei: de vernieuwingen, her
stellingen en het onderhoud der aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingswerken, aan de zeewerin
gen van den polder Uoster-en Sirjansland: ingek. 
7 bilj. als: 
C. Bolier, te Bruinisse. f 3437 
A. v. Popering. a idem u 3222 
J, de Rijke. a Sirjansland, » 3217 
M. v. d. Linde, a Zieriksee, a 3195 
L. v. Popering Dz., a Bruinisse. i 3175 
M. Onderdijk, . Sirjansland. a 3118 
V. Verburg, a Kolijnsplaat. a 2968 

D e l f z i j l , 17 Mei: het onderhoud der haven 
eu havenwerken te Delfzijl tot ultimo Dec. '86 
en het doen van eenige hei-stellingen; ingek. 7 
bilj., als: 
.1. Hemmes, te Farinsum, / 4450 
G. C. M. Rottinghuis. a Delfzijl. a 4437 
II K v. Buuren, » idem a 4380 
II. N. Pul, » idem • 4360 
W. Scheltens, » Farmsiim, a 4298 
II. v. Dijk. » Delfzijl, • 4296 
J. v. Buuren, a idem a 4106 
gegund. 
Raming ƒ 4500 

L e l d e n , 17 Mei: het leggen van 2572 •> kei
en 1308 M* klinkeibestrating; ingek. 6 bilj.; 
hoogste inschr. Th. W. Bonte, Amersfoort, 

ƒ 9697.60 
minste a G. Woud, Amsterdam, a 8700 

Gunning aangehouden. 
A m s t e r d a m . 18 Mei: het bouwen van een 

kweekschool voor machinisten, onder beheer van 
den architect A. Salm G.Bz.: ingekomen 32 
bilj., als: 

| P. Vlasman. ƒ 109,800 
I .1. Ruoderijs, a 108.S00 

Timmer en Furstner, o 103,421 
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llartgeiiiik en f i 103.050 
V. Rattel, • 102.058 
Aalders, • 09,900 
W. G reeve. 09,621 
H Hendrix, » 86,900 
kampman en Harderwijk, 1 08.842 
C. H Zeevat. • 97,000 
\V. l i . Struijs, • 96,800 
K. v. 1 lamme. • 06 736 
Ë. l i . Kuipers, II 05 765 
L. Leibbrandj $ 85,698 
L. C. Schade. 1 05 337 
Knipper en Vree, 1 05.300 
A. I'aans. i 05.200 
D. R. v. Kartelen, i 96,140 
1'. .1. Reijuierse. » 94,790 
W. Voskuijl, i 04.550 
Rietsnijder, » 94,5110 
Oosterink en Schut, t 04.0'.») 
1*. A. Warners, i 03,878 
Rietsnijder * Zn., i 93.B5C 
Peters en Roelofs, i 02.505 
Schoofienburg en Maks, i 91,963 
.1. Koster, i 01.047 
It. Oerlijn en He Haan, i 99,90(1 
Cruijfl' èn Schouten, i 89.76(1 
G. Wood. 86,268 
Maks en üoekholt. • 86,220 
H. J, Meekers, * 85,986 
B. v. Buren, i 85.920 

Apeldoorn, 18 Mei: het maken van • 

hoogste inschr. I.. Brugge. Osseuzijl, ƒ 3687 
minste . T. Nnoi, Munnekeburen, » 2573 

Niet gegund. 
Z a l l - B o m n i v l , 18 Mei: het leveren en o j i -

rijilen van 788 stère jrrint voor den grintweg 
van Zalt-Bommel naar Nederheinert en Auimor-
zoden. in t peioeelon. 

per stère 
perc. 1, voorden weg onder lleusichem, 

W. Wdlctrise, f 2.— 
o 2. onder heiwijnen. ,1. v. Geilen, » 1.88 

| . 3. onder Kerkwijk, .1. v. Tiel. . 1.88 
I » 4, onder Annnerzorlen, dezelfde, . 1.775 

W i l l e m s o o r d . 19 Mei: het onderhoud van 
I de werken op Wieringen. onder beheer van de 
'directie der marine;ingek. 7 hilj., al: 

l .oi i i i , 10 Mei: het houwen van twee hoeren
huizen, vooi- rekening der firma W. F. d'Marvaut, 
onder heheer van den architect (i. H. Puhliek-
luiijsen: ingekomen 9 hilj., als: 
H. A. v. d. Sand, Arnhem. 
-I. Hesseling, Lobit, 
J. Mulder. Arnhem, 
S. ('. S. Schoemaker. Lobit, 
B. -I. Wichers, idem 
G. Reijers en 11. Verborg, idem 
-I. II. Smits en .1. v. d. Peppel. Nijmegen. 
J. M. Muskens. Horw 

hoofdgebouw op het station Het Loo, volgens 
Bestek no. 19 der Kon. Nederl. Locaalspoorweg 
laatschappij; ingekomen 28 hilj., als 

J. II. Kok-
II. J. Kijkelhoom. 
J. v. d. Braak. 
A. P. P. Boef en G. 

Pelt J.Jz., 
G. J. Ackerstall, 
G. Beltman, 
J. Zandvoort, 
F. H. Joseph. 
B. Bolder, 
C. M. Roozenburg, 
H. v. Hhijn, 
K. .1. Kalt. 
II. llaijtmk en J. A. 

Garveliuk. 
G. .1. Oarmiggeh & Zn. 
II. Eldering. 
R. Willenisen, 
11. 'rimuier, 
K. Uilen. 
A. Feherwee, 
E. v. il. Woerd Jz., 
F. W. Geurden, 
J. Roodonrijs, 
II. ter Moordt, 
II. Mouw Mz.. 
A. Radstaak. 
F. I.. Fictholl. 
L. Wegerif, 
C. Wegerif, 
Raming 

te Amersfoort. 
• Apeldoorn, 
.-> i d e m 

i Kralingen, 
» Beventer, 
» idem 
a idem 
j> Hilversum, 
> Arnhem. 
» Naaldwijk, 
» Naarden, 
» Heerenveen, 

» Zutfen, 
» hruinmen, 
• Suatueer, 
. Apeldoorn, 
l Meppol, 
" idem 
I [leventer, 
. idem 
» Apeldoorn, 
-i Enschedé, 
n Vaassen, 
» Apeldoorn, 
» idem 
» idem 
» idem 
• idem 

/' 34.595 
'» :t:i.58U 

33,444 

t 33,150 
» 32,890 
i> 3ü,880 
i> 32,509 
» 32.488 
> 32.3' 
» 32,300 
» 31,947 
» 31.867 

i> 31,760 
» 31.640 
» 31.543 
>. 31.4110 
» 30,990 
i> 30,946 
» 30.787 
» 30.688 
» 30.645 
» 29.990 
i> 29.910 
» 29,584 
» 29.380 
» 28,680 
» 25,500 
» 24,932 
i> 35,000 

Helle, oeisiui, , 18 Mei: hel veranderen van 
de zwem- en hadplaats te Brielie. onder het 
beheer der genie, te Hellevoetsluis; minste 
inschr. was .1. Lagendijk Jr., te Nieuwhelvoet. 
voor /' 1987 
Raming » 2250 

l l o e s l i i i r c . 18 Mei: het maken van ee 
vaste loopbrug tusschen de weiden Ooi 
Koppel, voor rekening der gemeente: ingek. 4 
bilj.. als: 
H. de Goede, te Doesburg, / 747 
B. Tysseling. n idem * 736 
W. Giesen. • idem » 724 
G. .1. Onstein. » idem » 621 
gegund. Raming ƒ 780 

Bovendien twee biljetten van onwaarde. 
l l e r j : c n - i i | ! - / t H i i i i . 18 Mei: het vernieuwen 

van kozijnen, glasramen, vloeren en zolderbalken 
in- en het herstellen van daken op militant-
gebouwen te Bergen-op-Zoom, onder het belioer 
der genie, te Breda; ingek. 1 biljet van A. 
Gorron, te Bergen-op-Zooin, voor ƒ 3382 
Raming » 3900 

Handle . 18 Mei: het bouwen van een woon
huis te Krabhendijke; ingek. 8 bilj., als: 
P. de Ronde, te Oudoip, ƒ 6340 
M. I.auieree, » Hansweerd. » 5150 
A. Meneere, » idem » 5099 
P. Dronken, » Kapclle. » 4960 
F. v. d. Bliek, » idem I 4930 
J. Linden bei g, » Wemeldinge, » 4600 
C. Koch, I Hansweerd, . 4433. 
J. W. Koch, » idem » 42871 

gegund. i 
Mois t r l l i i iRMiTi" . 18 Mei: het doen van | 

eenige vernieuwingen aan de schutsluis te 
Scheene; ingek. 14 bilj.; 

ƒ 1306.70 
» 1130 
» 9 0 7 

» 892 
» 8 7 9 

•> 854 
. 828 

f 13,383 
» 11.980 
» 11.799 
» 11,373 
» 10.955 
•> 10,762 

P. de Vries Jz., te Wieringen, 
J. Poppen, )) idem 
Gebr. Klein, » Heldor, 
C Kroon, . Wieringen. 
1'. Spiuijt, - .) Helder. 
II. Dijker, » Wieringen, 
G. Moorman, » Helder, 
gegund. 

Ilevi-ntrr, 19 Mei: bet bouwen van oen 
ijzeren ophaalbrug op steenen landhoofden met 
aarden dammen enz., over de Buitengracht nabij 
ile Piithoofdsluis: ingek. 6 hilj.. als: 
T. Aberson, te Steenwijk. 
W. .). Kolkort, » Deventer. 
.1. L. Nering Bi.gol & Co..» idem 
.1. Witteveen. » idem 
D. Bruins, » Zwolle, 
A. Illoks. » idem 
gegund, 

's-Hage, 19 Mei, voor rekening van 
waterstaat: lo. de uitvoering van herstellingen 
en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken up 
den Geldorschen Usel. met het onderhoud (hei
werken van 1 Juli '86—30 Juni '87, in drie 
perceelen. 

Pore. 1, ingek. 7 hilj.,als: 
H. A. Pauwen. West-Pannerden, 
A. Ki-aaijeveld, Sliedrecht, 
J. II. v. Hezewijk, Lobit, 
.1. 11. Hovinck, Pannerden, 
G. J. Mol, Kuilenburg, 
B. C. Kortloever, Westervoort, 
F. E. Terwindt, Pannerden. 
Raming 

Perc. 2. ingek. 7 hilj.. als: 
A. Kraaijeveld, Sliedrecht, 
J. L Pauwen, Pannerilen, 
J. H. v. Hezewijk, Lobit. 
R. A. v. d. Berg. Pannerden, 
F. E. Terwindt. Pannerden. 
P. Heil. Zwolle, 
II. A. Pauwen, West-Pannerden. 
Raming 

Perc. 3, ingek. 7 bilj., als: 
A. Kraaijeveld. Sliedrecht, 
J. H. v. Hezewijk. Lobit, 
G. J. Mol. Kuilenburg. 
H. A. Pauwen. West-Pannerden. 
P. Heil. Zwolle. 
A. v. d Tak, Goederoede. 
F. E Terwindt, Pannerden, 
Raming 

het onderhoud van het kanaal met 
de schutsluis aan het benedeneind van Rozen
burg, aanvangende 1 Juli '86, eindigende ultimo 
Juni '87: ingek. 4 hilj.. als: 
A. Volker l.z... Sliedrecht en P. A. 

Bos, Gorichem, ƒ 40VO 
Ph. Verbruggeii, Waddinksveen, » 4640 
A. v. d. Tak. Goedereede. » 4390 
It. de Waerd, Nieuwenhoorn, » 4224 
Railing ,, 4700 

3o. het maken van den onderhouw der draai
brug mot keersluis iu de haven te Vlaanlingen; 
ingekomen 18 bilj.. als: 
F. W. Dekker. Sliedrecht, 
A. L. V. Wijngaarden IJz... idem 
C. Dos Az., Dordrecht, 
l i . Volker, idem 
P. B. Mil-undo. (ïeertruidenherg. 
G. A. V. Spanje, idem 
G. A. v. Hattem, Sliedrecht. 
J. Rooy. Amsterdam, 
J. J. v. Sluisilain. Dordrindit. 
J. .1. Dekker. Leut, 
A. P. P. Hoef en G. Pelt J.Jz., Kra

lingen. 
J. Smit VII, Slikkerveer, 
.1. Schoennieijer. en A. Kos Koolhaaldol 

Rotterdam, 
B. Voerdendag Az.. Dordrecht. 
P. Verbruggen. Waddinksveen, 
M. L. v. Spanje, 's-Hage, 
W. P. de Vries, Rossiim, 
J. P. v. Duyn. 's-Hage, 
Raming 

:Rijk: 

ƒ 17.500 
» 16.225 
» 15,690 
» 14.950 
» 14.873 
• 14.345 
) 14,330 
/ 16,1110 

/' 18.389 
» 17 750 
» 16 990 
» 10.950 
» 16,748 
i . 16,6411 
» 16.053 
» 17.300 

/ 21.700 
» 21.7U0 
» 21.171 
«-20 575 
I 20.268 
» 19.900 
» 19.300 

1.100 

ƒ 17.981 
» 17.600 
I 17.580 
• 17,400 
I 16,497 
» 15.981 
» 14.375 
. 13.509 

G. Biiskens, Nijmegen, u 13.417 
Mi uw kaï.ii». 19 Mei: do levering van 600 M* 

grint en 300 M 3 koolasch. voor den polder 
Nieuwkoop; ingek. 3 bilj.. als: 

per M» 
A. Offers, Allen ad. Rijn. grint ƒ 2.15 

/ koolasch » 0.74s 

Joh. Wesseling. Oegstgeest, idem >i 0.74 
G. .1. ten Haken. Nieuwkoop. idem » 0.84-» 

/niiiwnidi-. 19 Mei. door hot gemeentebe
stuur: het bijbouwen van 3 vertrekken aan do 
burgenioesterswoning. staande achter het ge
meentehuis te Znidwolde, onder beheer van den 
architect H. Hoegsma. te Hoogeveen; ingek. 4 
bilj., als: 
L a i i j o u en Oinvlee, te Hoogeveen, ƒ 1289 
J. Bouwlcamp, » Znidwolde, >- 1259 

| Jacs. Kleinmeijer. » Dedemsvaart, » 988 
Wieling, . i Znidwolde, . 985 
gegund. 
Raming ;' 1000 

Neasev, 19 Mei: hot leveren van 1100 M 3 

grint voor den ouden Zevenaarpolder: minste 
inschr. was A. Tholens, te Neuzen, voor ƒ' 2.— 
per stère. 

Borsele, 20 Mei: het herstel, de vernieuwing 
en het onderhoud tot 30 April '87 van de aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiiiigswerken aan de 
calamiteuse waterkeei ing Ellewoutsdijk—Bor-
selo: minste inschr. was E. do Maat, te Hans
weerd, voor ƒ 12,712. Raming./ 14.456.12. 

Iliiiigovt'cn 20 Mei: het houwen van eene 
boerenbehuizinge te Stuifzand, gemeente Ruinen, 
met bijlevering van een gedeelte materialen, 
onder beheer van den architect H. Hoegsma, te 
Hoogeveen; ingek. 4 bilj., als: 

te Hoogeveen, ƒ 1400.50 
* idem » 140' 
» Posse, » 1897.99 
» Hoogeveen. » 121 j 

A. Nieluus, 
.1. Scholtemeijer, 
-I Moes, 
l.anjou en (buvle. 
gegund. 
Raming 

i u t s , 20 Me 

f 116,850 
> 116,8001 
» 116.777! 
i 113.000 
l 110 5(10 
I 109.847 j 
» 109.000 
» 108.800 ! 
» 107.885 j 
» 107.000; 

. 105.72o! 
» 104.900! 

104,854' 
. 104.435 1 

» 104,360 
» 103.442 I 
1. 102.4S6! 
'I 99,845 
» 112.600.' 

ƒ 13C0 
het doen van verf- en be-

hangworkou aan het gouvernementsgebouw te 
Assen: ingekomen 4 bilj.. als: 
J. Beyer, Meppel en .1 Bakker. Beilen, / 2267 
A. Dirza. Groningen en T. Manak, Assen, 1 1980 
S. J v. Beek, Assen, » 186» 
II. Ivvoina. idem » 1670 
gegund. 

Meiii-iiiiilik 20 Mei: het maken van een 
Itii'oiiiotielloods 0 a. voor de Loeaalspoorweguiaat-
scha|i|ii,j Holland's Noorderkwartier; ingek. 5 
bilj.. als: 

P. Verbi nggen. Waddinksveen. / 10,778 
E. Fransen. > 10,347 
Wed. E. Boers. > 9,799 
W. X Vlaming, .1 9,786 
.1. de Vries. 1 9,500 

i ruin-ui. 21 Mei: hot maken van negen 
kleine 011 vijf groote ladderwagens met toebe-
hooren. ton behoeve van de brandweer: ingek. 
II bilj., als: 

G. D. v. 't i uil. ƒ 1689 
Gebr. v. Daalen, » 1349 
F. Spangler, » 1333 
P. II. Meijer, 11 1278 
G. Thomassen, » 1262 
W. .1. Stokvis. » 1175 
A. Haak & Zn-, » 1133 
I. F. Frenck, » 1015 
-I. II. v. Riel, » 983 
S. Franken Jr.. • 9S0 
H. J. Simons Jr., » 920 

In beraad gehouden. 
's-Bvnrh. 21 Mei: het inrichten van een 

portaal tot privaat bij de stallen en het doen van 
herstellingen aan vloeren in kazernegebonwen 
te 's-lkisch, onder het heheer der genie, aldaar: 
ingekomen 6 hilj., als: 
Th. Meiiwese, te 's-Bosch, ƒ 2998 
A. II. Deckers, 11 idem . 2798 
G. de Ruijter, » idem » 2785 
L . Iliirkens. » idem » 2749 
Th. A. v. Ravenstein. » idem » 2563 
Th. II. Dirks, . idem . 2370 
Raming » 3200 

De iaagste inschrijver is als aannemer voor
gedragen. 

D E O P M E K K E R 
van Z A T E H D A G 29 MEI 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , » l M e i 

WUclu iGeld.}. te 11 uren. dnnr het gemeentebestuur: de levering 
van 350 M 3 grint ten behoeve dei- grintwegen, in 3 perc. en massa. 

' s-Hage, te WU uren. dnor het ministerie van watemt enz., aan 
het gebouw van net prov. best.: het bestuiten van de Hoornsche 
hoofden aan den Oudenhoornschen zeedijk, beboorende tot de zee werken 
in de provincie Zuid-Holland. Inl. bij den hnofdingenieur in het 10e 
district, te 's-Hage, den ingenieur, te Brielie. en den npzichter Koereman, 
te Nieuwenhoorn. Aanw. gehouden. Raming f 10 000. 

'•-Hage te l l ' L uren, door het ministerie van waterstaat, enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het opruimen van de bestaande hou
ten en het maken eener ijzeren draaibrug over de schutsluis te Arkel-
schendam, over het Zederikkanaal. provincie Zuid-Holland. Inl. bij den 
hoofdingenieur en den ingenieur in het 10e district, te 's-Hage. en den 
opzichter La Fontijn, te Gorichem. Aanw. gehouden. Raming ƒ 0170. 

W i n t e r s w i j k , te 12 uren, in het hotel De Klok: het bouwen van 
een woonhuis en schuur, voor J. Voerman. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de directie der tweede maatschappij tot 
verbetering der woningen voor arheidenden en minvermogenden, in de 
kofliekamer van het gebouw voor kunsten en wetenschappen: 

lo. het afbreken en opruimen van 20 woningen, gekgen bij en in de 
Jan-Meijenpoortsteeg. wijk C. nos. 240/230; 

2o. het verrichten van eenige daarmede in-verband-staande metsel
werken. 

Kaalte (Ov.), te 4 uren, door J. D. Jansen, in het hotel de Zwarte 
Arend: het bouwen van een heerenhuis. Aanw. te 11 uren. 

Kantens, te 5 uren, d<»or burg. en weth.: het leveren van2S5 stère 
grint, 7 stère steenpuin en het vervoer van 45 stère keislag. 

Vaerst (Geld.), te 6 uren, in het Wapen van Gelderland: het schoon 
en sc houw baar maken der waterleiding in den Voorster beek polder, en 
onder Beekbergen. Aanw. te 2'/i uien. 

D i n s d a g , 1 J u n i . 
si renderen , te 10 uren. door burg. en weth.: de levering van 275 

stère grint. 
IMi ixper loo (Geld.), te 12 uren, dnnr kerkvoogden der Ned. Herv. gem., 

in het logement de Zon: het doen van binneuverfwerk, wittenen/, aan 
de kerk aldaar. Aanw. 1 Juni. te 10 uren. 

Ifruteii (Geld.), te 3 uren, door den dijkstoel van het polderdistrict 
Maas-en-Waal, in het Ambtshuis: 

lo. het verhoogen en verzwaren van een gedeelte Waalbandijk; 
2o. het verbreeden van de binnen- en buitenzijde van den dijk; 
3o. het maken van efnen berm in een kolk aan de binnenzijde van 

den dijk boven, tusschen en beneden de hektometerpalen 153 en 163 
onder Wamel. Inl. bij den opzichter C. Kooijmans, te Dreumel. Aanw. 
SI Mei, te 11 uren. 

D e v e n t e r , te 6 uren. door .1. Heering, in het logement van L. 
Pemmers: het gedeeltelijk verbouwen van zijn woon- en pakhuis. 
Aanw. gehouden. 

W a r f u m , door burg. en weth.: de levering van 120,000 KG. klop-
keien van 10 tot 40 cM. middellijn en 25 stère lijne macadam of keislag, 
te leveren voor den wal aan de opslagplaats, aldaar. 

Koeriereed e (Z.-H.). door den voorzitter van het bestuur der dijkage, 
L, W. Kooman: het leveren van ,16(1 last Duitsche stortsteen, ten be
hoeve van den polder de generale dijkage van Stellendam. 

Zuid broek (Gron.), door het burgerlijk armbestuur, bij H. Verver 
Jr.: de levering van 100 last versch gerooide klopkeien, te leveren in 
de maand Juni e. k, op de o|rslagplaats aan het Vaarwater. 

G r o n i n g e n , het bouwen van eene R.-K. kerk met woonhuis, ten 
dienste der Jezuïeten, aldaar. Inl. bij den architect Nic. Molenaar, te 
's-Hage. Aanw. gehouden. 

Woensdag , '£ J u n i . 
'H-IIIIM'II , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw op den Uilenburg: het doen van voorzieningen aan 
het voormalig arsenaal op het St.-Jacobskerkhof. te *s-Hosch. Bilj. 
inzenden 1 Juni voor 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur. Raming 
ƒ 2060. 

' • •Hage, te II uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op het Pannerdensche kanaal, den Neder-Rijn en de Lek. met het 
onderhoud dier werken van 1 Juli '86 tot en met 30 Juni 'K7. in vier 
perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-llage, en 
den ingenieur Castendijk. te L'trecht. Aanw. gehouden. Raming: perc. 
1 /' 7500, perc. 2 / 7500, perc. 3 / 10.000. perc. 4 f 28,000. 

' s - l lage, te II uren. door het ministerie vtm waterstaat enz.: het 
maken van verdedigingswerken aan den linkeroever van het Scheur, 
beneden Maassluis, voor de verbetering van den waterweg langs Rotter
dam naar zee. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den 

' ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den ingenieur Stein Parvé, te 
Hoek-van-Holland. Aanw. gehouden. Raming f' 0075. 

' • -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
eenjarig onderhoud en herstel der werken aan de Nieuwe Maas. liet 
Scheur en den Hartel. van 1 Juli '86 tot en met 30 Juni '87. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage. den ingenieur Leemans, te 
Rotterdam, en de buitengewóón-opzichters Verzijl, te Feijenoord en 
Durieux. te Maassluis. Aanw. gehouden. Raming f 36,100. 

A r n h e m , te 11»/, uren, door burg. en weth.: het maken van trot
toirs met trottoir banden van Mendigersteen, klinkerguten en rollagen 
in diverse straten der gemeente. Aanw. gehouden. 

Onderdendam (Gron.), te 12 uren, door het bestuur van het water
schap Hunsingoo. in het Waterachapshuts: bet vernieuwen van de 
Stedummernieuwti! over het Westerwijtwerdermaar. Aanw. gehouden. 

H a a r l e m , te 2 uren. diwir burg. en weth.: het doen van eenige 
veranderingen en vernieuwingen aan bet gebnuw opliet Kleinhoiliglaiid 
en het maken en leveren vau meubelen voor de daarin te vestigen bur
gerschool. Aanw. 31 Mei. te 6 uren. Raming ƒ3420, (het-besteding). 

Ben hem (N.-Hr.), te 4 uren, door burg. eii weth.: liet maken der 
aardebaan en het met klinkers bestraten van het zoogenaamde Molle-
straatje in die gemeente, ter lengte van Ti20 M. Aanw. te 1 uur. 

M i n k . aan de kaudijl'abi lek van M. W. Venver: het uitvoeren van 
eenige werken. Inl. bij den architect \. Breunissen Troost. 

V r i j d a g . 4 J u n i . 
G o r i c h e m , te 10 uren. door dijkgraaf en hoogheeiiii"aden van den 

Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe. in den Itoelen: 
lo. het repareeren en vernieuwen van rijswerken en steenen bennen, 

alsmeüe het zetten. Iiei-stellen en onderhouden van steenglooiingen tegen 
de loopen en het maken van ongeveer 1100 vierkante ellen bnzalNteenen 
bermen eu het leveren van ongeveer 620 ton basalt-stoi (steenen; 

2o. het opmaken en onderhouden dei' sluis met toehehnoren en van 
de rijs werken, gelegen in den nieuwen dijk onder Hardinksveld en 
Gieseiida*u; b. het herstellen van het magazijngeliouw en de metsel
werken der keermuurtjes te Hardinksveld. 

Tats (Zeel.), te 11 uren, door het bestuur .Ier waterkeering van den 
calamiteuscn Leendert-Ahrahampolder, in zijn vergaderlokaal: bet bou
wen vau een magazijn en dagverblijf aan genoemden jiolder. Aanw. 
31 Mei. te 10 uren. Raming ƒ 115S.40. 

A r n h e m , te 12 uren, door den dijk-toel van het Arnhein-che en 
Velpsche Broek: het leveren van 250 M : t gewasschen grint voor den 
Ariilieiirschen Hn>ekdijk. 

's-Hage. te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
spannen en ophangen van een draad aan de bestaande palen tusschen 
Amersfoort, Zutfen en Hengeloo. Inl. bij den inspecteur, chef van het 
technisch beheer der rijkstelegraaf, te s-Hage. en de hjninspeeteuren 
te Arnhem en Utrecht. Raming ƒ 768. 

R o t t e r d a m , te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van twee 
scholen aan de Vlietkade. Inl. aan het Stadstimmerhuis. Aanw. ge
houden. 

B o k s t e l , te 2 uren, door burg. en weth.: het afbreken der be
staande en het bouwen eener nieuwe openbare school te Gemonde. 
Aanw. 4 Juni, te 0 uren. 

Z a t e r d a g , & J u n i . 
Bussum (N.-H.). te l l 1 / - . uren, in het hotel de Rozenboom: het 

bouwen van een villa op een terrein, gelegen aan de Vlietlaan te Bus
sum. Inl. bij den architect K F. Everts, aldaar. Aanw. 4 Juni. te 
11 uren. 

H e i n , te 12 uren, door het bestuur der Delftsche coöperatieve 
winkelvereeniging: het afbreken van een pand aan «le Voldersgracht 
te Delft en het aldaar bouwen van een dubbel winkelhuis, ten dienste 
iler genoemde vereeniging. Aanw. te 0 uren. 

V - h a g e n , te 12 uren. door het bestuur van den banne en polder 
Sc ha gen: het doen van metsel- timmer- en schilderwerken. 

Mui - (Zeel.), door het uitvoerend bestuur van het waterschap der 
sluis ad. Wielingen: het afbreken en opnieuw opmetselen dei' neide 
landhoofden van de brug over de Lini bij VVaterlandkerkje. Aanw. 
gehouden. 

Jfaat tdag, ? J u n i . 
Z u l d h o r i i , te 11 uren, door gecommitteerden uit het hoofdbestuur 

van het waterschap Westerkwartier, bij J. ran Bruggen: de vernieuwing 
van de draaibrug over .het Hoendiep te Enumatil. Aanw. 5 Juni, 
tt? 0 uren. 

't Leo (Geld.), te 1 uren. door den rentmeester van het kroondomein, 
ten zijnen kantorei bet doen van eenige hei-stellingen aan de bouw
hoeven, bruggen en slagboomen. tot het kroondomein beboorende. 

' s -Bosch , te 2'/- uren, door het kerkbestuur der Israëlietische ge
meente, in de Moi telstraat: de verbouwing van het bestaande kerkge
bouw met overwelving van een gedeelte dei- Dieze. Aanw. 4 Juni, te 
3 uren. 

' * -Bo«ch , te 7 uren. door Th. Houtman, in het kofliehuis de Place 
Rovale: het bonwen vau een sigaret dab riek met heerenhuis op de 
voormalige esplanade te 's-Rosch. lui. bij den Imii'wkuridiL'e V. Iloense-
i.t.n-, Aanw. 3 Juni, te 11 uren. 

D i n s d a g , * J u n i , 
H e l d e r , te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het Rijksluns: bet slechten van voorwerken in de stelling van Helder, 
iïilj. inzenden 7 Juni. vèör 3 uren. lui. bij genoemden ingenieur. Aanw. 
4 Juni. te 10 uren. Raming f 28,750. 

G r o n l u g e n , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van voorzieningen en 
verdere herstellingen aan het langs de Aa strekkende jaagpad, tusschen 
Nieuwe-Statenzijl en Nieuwe-Schans, behourende tot de werken van de 
Binuen-Aa. provincie Groningen. lui. bij den hoofdingenieur, d.n inge
nieur en den opzichter lïauer, allen te Groningen. Aanw. L Juni, 
Raming ƒ 2350. 

M i d d e l b u r g , te 11 ., uren. door burg. en weth.: het leveren van 
52,000 grèskeieu tzoogen. retiillés). 

I'ut lei-shock (Z.-H.), door Joh. Maasdam Az., in de herberg van A Buur
man : het bouwen eener bouwmanswoning met graanschuur en steenen-
heul onder Numansdorp. in den polder Groot Kronistrijen. opeen perceel 
bouwland, gelegen tegen den Korteuweg eu den Middelweg, lui. bij den 
architect 11. Beljers, te Puttershoek. Aanw. te 11 uren. 
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A m s t e r d a m . door J. Cohen Jr.: liet verbouwen der magazijnen aan 
de Kal verstraat DOS. 88 en 36. en in verband biermede, bet anioveeren 
en woderopbouwen van een perceel op het Rokin no. 84. lui. hij den 
architect A. Salm G.Bz. 

Woenadag, • Juni . 
'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van baggerwerk langs den rechteroever van het Scheur, 
beneden Maassluis, ter voortzetting der opruiming van de Hoornplaat 
voor dt' verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage. den ingenieur Leemans, 
te Rotterdam en den ailspirant-ingenieur Goekinga. te Rozenburg. Aanw. 
2 Juni. Raming / 70,500. 

D o n d e r d a g , 10 J u n i . 
H a a r l e m , te II uren. door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het aanleggen en verlengen van 
hoofden op- eu het afslechten en overwerken van een gedeelte duin 
langs het Xonrderstrand van het eiland Vlieland, behoorende tot de 
zecwerken in Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Hoogenboom. te Hoorn. Aanw. 4 Juni. Raming 
/ 57,000. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov, best.: het uitvoeren van baggerwerken in 
het Noordzeek anaal en voor de sluizen te Spaarndam, behoorende tot 
de werken van bet Noordzeekanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem en den ingenieur Blom, te Amsterdam. Aanw. 4 Juni. 

H a a r l e m , te 11 uren. door liet ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov best.: het wegruimen van een wrak in de 
Zuiderzee. Aanw. 4 Juni. 

L e l d e n , te 12 uren, door het bestuur der bouwmaatschappij Vree
wijk, in het hotel den Burg: het bouwen van 12 woonhuizen op het 
tel rein der maatschappij aan den Vliet en Witten Singel, bij Leiden. 
Inl, hij den architect \V. Kok. Aanw. 1 Juni, te 11 uren. 

K l o o s t e r b u r e n (Gron.), door burg. en weth.: de levering van 200 
stère goed gehorde, grove grint en 100,000 KG. klopkeien a 2000 KG. 
per last. 

V r i j d a g , t t J u n i . 
' s -BoNeh, te 101/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van buitengewone 
vi rnieuwingen en herstellingen aau de werken der schipbrug over de 
Maas bij Hedel, behoorende tot den dienst der veren in de provincie 
Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het Ge district, den inge
nieur Keurenaer, beiden te 's-Bosch, en den opzichter Vroeg, te 
Oevecoeur. Aanw. 4 Juni. Raming ƒ 5700. 

s - H o s r l i , te 10'/) uren, door het ministerie van waterst. enz , aan 
het gebouw van het prov. best.: het herstellen van gewone storm- en 
wïnterschade aan den Rijks-grooten-weg der 2e klasse no. 4, van's-Bosch 
naar de rivier de Maas in de richting van Utrecht. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 6e district, den ingenieur Keurenaer, béiden te's-Bosch, 
en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 4 Juni. Raming ƒ 600. 

' s - B o H c l i . te l0*/i uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het herstellen van storm- en win ter-
schade aan de Rijkswerken, behoorende tot de Zuid Willemsvaart in 
Noord-Bra bant. Aanw. 4 Juni. Raming ƒ 3360. 

' • -Bosch , te lO'/i uren, door bet ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het herstellen van winterschade aan 
de beloopen van den Rijksweg 's-Bosch—Tilburg, tusschen 's-Bosch en 
Vught en het voorzien met puinglooiing van het oostelijk beloop van 
het verlegde gedeelte van dien weg, onder de gemeente Vught, prov. 
Noord-Brabant. Inl. hij den hoofdingenieur in het 6e district, deu 
ingenieur Keurenaer, beiden te 's-Bosch, en den opzichter Brouwer, te 
Vught. Aanw. 4 Juni. Raming ƒ 4150. 

' s -Hage. te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van telegraaflijnen in Noord-Holland. Inl. bij 
den inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijkste leg raaf, te 
's-Hage, en den lijuinsiieeteur te Hoorn. Raming ƒ 675. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur. door bet prov. best.: het verbeteren van 
de I'ier-t'hristiaansloot en het maken van F ene geul in het Tjeukemeer. 
Inl. bij den hooldingenier van den prov. waterstaat, te Leeuwarden. 
Aanw. 8 Juni, te 10 uren. Haming / 10,175. 

D i n s d a g , 1 5 J u n i . 
A m s t e r d a m , te 2 uren. door de Hol). IJzeren-spoorwegmaatschappij 

in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw: Bestek no, 386, 
de levering van 20.0UO stuks halfronde eikenhouten dwai-sliggers. 

W o e n s d a g , I S J u n i . 
'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit

voering van werken tot normaliseering van de rivier de Waal, onder 
Leeuwen, provincie Gelderland, tusschen de kilometerraaien 50 en 52. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te "s-Hage, en den ingenieur 
Stieneker. te Nijmegen. Aanw. 9 Juni. Raming ƒ 17,200. 

' s -Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
uitvoeren van baggerwerk in de rivier de Oude Maas tusschen de kilo
meterraaien 120 en 121, onder de gemeenten Dordrecht, behoorende 
tot de werken der Dordsche waterwegen. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-Hage. den ingenieur De Bruijn en den opzichter De 
Kiewit. beiden te Dordrecht. Aanw. 9 Juni. Raming f 13,385. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: a. ver
bouwingen in- en h, herstel ?n verbetering van bet gebouw van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal en aangrenzende gebouwen te 
's-Hage. Inl. bij den rijksbouwmeester iu het 2e district en deu hoofd
opzichter J. A. Weinberg, beiden te 's-IIage. Aanw. 9 Juni, te 10 uren. 
Raming f 17,371. 

He l l evoe t s l u i s , te 1J1 uren. door de directie der marine: het 
inrichten van de bestaande houtmagazijnen tot overdekte sleephellingen 
en bergplaatsen voor torpedobooten. Aanw. ü Juni, te 2 uren. 

W o r k II i u . te 12 uren, door burg. en weth.: de straatverlichting in 
die gemeente, door middel van loopend gas, over een tijdvak van 20 
jaren, onder gunstige voorwaarden van overneming van de bestaande 
en in volle werking zijnde fabriek met toebehooren. 

V r i j d a g . I * J u n i . 
' s - l lage. te 1 uur. door burg. en weth.: het graven van een uit-

wateringskanaal van de gasfabriek te 's-Hage tot in zee, ten behoeve 
van de waterverversching, met de bruggen, sluizen en andeie kunst
werken, dmirtoe behoorende, in 2 )ierceelen en in massa. Aanw. 8 en 
11 Juni, te 10 uren. Raming perc. I /' 230.000, perc. 2 ƒ 590.000. 

Maandag , 21 J u n i . 
' s -Hage , te IVU uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: de verbetering van de suatie door de 
haven van Goedereede. behoorende tot de zeewerken in de provincie 
Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te's-Hage, 
en den opzichter Dalebont, te Goedereede. Aanw. 15 Juni. Raming 
f 2820. 

D i n s d a g , 22 J u n i . 
G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst enz., aau 

het gebouw van het prov. best.: het maken van plankbeschoeiingen met 
en zonder steenstapeling langs den kanaal boord van den Rijks-grooten-
weg van Groningen naar Delfzijl. Inl. bij den hoofdingenieur, den 
ingenieur, den opzichter Raammaker, allen te Groningen, en den opzichter 
Stratingh, te Delfzijl. Aanw. 15 Juni. Raming ƒ 12,160. 

W o e n s d a g , 23 J u n i . 
' s -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

opruimen van gronden aan den linkeroever van den Amer en in het 
bed dezer rivier, benevens het aanbrengen van eene oever verdediging, 
onder de gemeente Hooge- en Lage-Zwaluwe, provincie Noord-Bra bant, 
beneden kilometerraai 65, behoorende tot de werken voor het verleggen 
van de uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan bet bureau der werken 
voor de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch, en den ingenieur 
Galand, te Lage-Zwaluwe. Aanw. '6 Juni. Raming J 9000. 

D o n d e r d a g , 24 J u n i . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het verbeteren van 's Rijks zeewerken 
op het eiland Wielingen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en 
den ingenieur Hoogenboom, te Hoorn Aanw. 17 Juni. Raming ƒ 11,300. 

P r i j s o p g a a f gevraagd van 110 stuks dennen heipalen lang 2.50 M., 
op 1 M. van het stameind 60 cM. in omtrek. Prijsopgaaf inzenden bij 
C. Bakker, aannemer te Kollum. 

Nagekomen Afloopen. 
l i e r , I r i i l d e n b r r g 28 Mei: liet herstellen 

van den ringmuur om het tuighuis, van den 
haveiiniuui en van de sluis in de buitenhaven 
te Geertruidenherg, onder het beheer der genie, 
te 's-Bosch (herhesteding); ingek. 5 bilj., als: 
P. B. Mirande, te Geertruidenberg, ƒ 6375 
W. Franss » idem » 6230 
M. Krols. » idem » 6187 
A. v. Seters Jr.. » idem » 6177 
H. C. G. Dieekman, » idem » 6080 
Raming » 7520 

D i e r e n , 28 Mei: het bouwen van een heeren
huis, aldaar, onder beheer van den architect M. 
K. Smit: ingek. 13 bilj.: 
hoogste inschr. H. M. Herendsen, l.aag-ICeppel. 

ƒ 5992 
minste » .1. Schut, Brummen, '» 4723 
gegund. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
G r o n i n g e n , 19 Mei: het verbouwen eener 

behuizing voor .1. Hendriks, onder beheer van 
den architect G. Nijhuis; 
hoogste inschr. E.W. Wietseina, Groningen ƒ4188 
minste » J. Haupt, id. » 2872 
gegund. 

G r o n i n g e n , 21 Mei: het bouwen vaneen 
woonhuis voor .1. Meijer, onder beheer van den 
architect G. Nijhuis; 
hoogste inschr. A. v. Dijk, te Qiomngen /' 23S0 
minste » T. Holthuis, id. i 2074 

Niet gegund. 
's-Hage. 21 Mei: lo. het verb .uwen van het 

bestaande postkantoor en in verband daarmede 
den aanbouw van de ttdegraallok den te 's-Hage; 
ingek. 19 bilj., als: 
K. .1. Ruvsch v. Dugteren, Utrecht, f 119.4S3 
A. C. Vink. idem a 118,728 
J. Gmenendaal. 's-Hage, » 107,999 
L. de Roov, Tilburg. i 107.970 
\V F. P. V. d. Grijp, 's-Hage, i 106,0(10 
13. v. Russel, Utrecht, « 105,990 
l i . Nieuwenhuvsen. Leiden. i lO.ï.445 
C. Metiers, 's-Hage, •> 104,000 
Gebr. Manes en J. H. Houtman, idem » 103,0il0 
P. Verbruggen, Waddinksveen. » 102.623 
K. Bleeker, Zutfen, i 101,81)0 
VV. A. G. Jansen, Utrecht, i 101.770 
J. Rosmolen, 's-Hage, <• L01,?O2 
C. M. Roozenbnrg, N'aaldwijk, » 99,900 
J. Sehoenmeijer en A. K. Koolhaalder, 

Rotterdam, • 99,700 
W. P. Teunisse, 's-Hage, 99,540 
A. C. Paardekooper. 's-Hage. n t,6,5M0 
C. Wijbrans, idem • 96,445 
0. Kijsvogel, Aarlanderveen. » 95,935 
Raming • 107,5(!O 

2o. het gedeeltelijk veranderen en bet onder
houd van het post- en telegraafkantoor te 
Rozendaal; ingekomen 5 bilj., als: 
P. Stevens, te Rosendaal, / 2187 
II. A. de Brum » idem » 1849 
P. J. P. de Brum » idem » 1825 

J. C Stuterheim, » idem » 1800 
A. de Rooij, » idem » 1728 
Raming i 1910 

3o. het aanleggen van eene telegraaflijn van 
Dalfsen naar Ommen; ingek. 7 bilj, als: 
F. Aberson, Steenwijk, ƒ 923 
G. v. Unen, Zwolle, i 888 
A. v. Seters Jr., Raamsdonksveer, » 833.25 
C. v. Boven, Amsterdam, > 797 
L. Kleinmeijer, Avereest, i 779 
A. Machietsen, Wagenberg. » 718 
E. M. Giesen, Amsterdam, • » 6Ê9 
Raming ƒ 1000 

A m s t e r d a m , 22 Mei: het bouwen van twee 
huizen met bovenhuizen op een terrein aan de 
Kerklaan in de Plantage, onder beheer van den 
architect G. W. Vixseboxse; ingek. 28 bilj.. als: 
F. v. langen, te Amsterdam, ƒ 33,000 
P. S. Rijnierso, » idem "» 32,400 
A. Aalden, » idem • 32,264 
Hartgerink en Boom, » idem « 31,900 
H. de Haan, » idem » 31,500 
Ph. A. Warners, i idem » 31,500 
P. Groenholï en A. 

G. Haak, 
P. Kampman en J. \ 

Harderwijk, 
W. Greve, 
II. J. en G. Haan-

drikstnan, 
J. Koster, 
J. v. Berne, 
H. Rietsnijder & Zn.. 
D Heijink, 
Knipper en Vree, 
W. H. Struijs, 
J'eeters en Roelofsen. 
A. Paans, 
0. Verweij, 
W. Raman, 
h\ K rijnen, 
K. R. Kuipers, 
1'. Rijke, 
F. Raaij makers, 
lï- de bruin, 

H. v. Damme, 
i: . H. Helle, 
W. Schimmel, 
K«'gund. 

D e u t i e h e m , 22 Mei: het bouwen van eene 
l-'oerderij te Braamt bij Zeddam, onder beheer 
yan den architect D. Semmeliuk, te Nijmegen; 
'gekomen 6 bilj., als: 
•>• W. v. d. Linde, te Ambt-Deutichem, ƒ 13,900 
A - Sikkens, » Deutiehem, » 12,230 

A. v. Raaij, te Ulft. f 10,916 
G. I Utters. » idem <> 9.895 
G. Bodt. > Wijnbergen. .> 9,110 
G. .1. Ernst. » Zwolle, » 8.968 

Gegund aan G. Bodt, te Wijnbergen. 
A m s t e r d a m , 22 Mei: het bouwen van bet 

perceel no. 96 aan de Rapen burgerstraat, onder 
beheer van den architect G. W. Vixseboxse 
ingekomen 14 bilj., al 
H. de Haan. 
II. J. en G. Haau-

driksman, 
P. Kampman en J. \ 

Harderwijk. 
W. Hainan. 
Peeters en Roelofsen. 
A. Aalders. 
W. 11. Struijs. 
W. Tim man, 
J Koster, 
F. Rijke, 
K. J. B. v. Dainme, 
J. v. Berne, 
J de Kruit'. 
W. Schimmel. 

Gunning aangehouden. 
L e l d e n . 22 Mei: het vernieuwen en ver

beteren van vloeren en tochtschotten in kazerne
gebouwen te Leiden, onder bet beheer der 
genie, te 's-Hage; ingek. 9 hilj., als: 
C. E. VerhaatT, 
J. Sloot s. 
G. Splinter. 
.1. de Haas. 
N. Bink. 
G. Toornvliet, 
J. .1. Ressenaar, 
H. v. Es, 
J. Boom, 

te Amsterdam, ƒ 11,000 

idem n 10.500 

„ idem o 10.238 
s idem I 10,051 
1 idem > 9,950 
n idem » 9.8H9 
•> idem » 9,850 
» idem » 9.561 
• idem 8.970 
* idem • R>0 
S idem V 8,542 

idem fi 8.380 
» idem 8 8,200 
1 idem » 7.870 

/' 3920 
' . 3525 
» 3383 
. 3303 
» 323» 
» 3235 
> 322» 
• 2983 

2977 
ver-

idem 

idem 
Buiksloot, 

Amsterdam, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Uithooi n. 
• Amsterdam, 

idem 
Nieuweramstel, 

• Amsterdam, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

» 31.436 

» 31.413 
» 31,300 

» 31,150 
» 30,978 
» 30,640 
II 30,360 
» 30,300 
. 30,200 
• 29,900 
> 29,858 
» 29,800 
. 29,659 
• 29,406 
» 29,400 
> 28,976 
. 28,790 
» 28,730 
» 28,280 
. 27.946 
> 26,800 
I 24,440 

te Leiden, 
, idem 
» idem i 
n 's-Hage, i 
II Leiden, l 
II Gouda, i 
• Leiden, i 
II Haarlem. i 
. Leiden. « 

I t l e u w e r k e r k . 22 Mei: het herstel, di 
nieuwiug en het onderhoud tot 30 April '87, der 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan 
de waterkeering van den polder dt; vier Bannen 
van Duiveland; minste inschr. was .1. de Rijke, 
te Sirjansland, voor ƒ 4996, terwijl het werk 
afgemijnd werd door J. v. Strien, te Zieriksee, 
voor ƒ 4800. 

L e l d e n , 24 Hei. voor rekening der gemeente: 
lo. het verven enz. van eenige schoollokalen, in 
2 perceelen; 
hoogste inschr. perc. 1. C. J. A. N, v. d. Gent, 

Leiden, / 1246 
. 2, D. J. v. Amerom, 

idem » 490 
laagste » )> 1, L. W. J. v. d. 

Drift, idem » 993 
. 2. H. N. la Bree, id. » 330 

Aan de minste inschr. gegund. 
2o. het schoonmaken en invoegen der gemet

selde brugwerken enz. binnen de stad en langs 
de singels met eenige vernieuwingen; 
hoogste inschr. .1. J. Planjer. Leiden, / 1298 
minste » P. Hasselbach, idem i 829.75 
gegund. 

| to. hot schoonmaken, invoegen en herstellen 
I van de gemetselde wallen binnen en buiten de 
stad. in drie perceelen; 

i hoogste inschr. perc. 1. P. L. Neuteboom, 
Leiden. f 1200 

» 2, A.Smittenaar, id.» 124S 
» 3, J. J Planjer. id. » 1020 

laagste » •> 1, W. 11. Neuteboom, 
idem . 949 

» 2, I'. L. v. Eikel 
.lz., idem » 961 

ii 3. W. H. Neuteboom, 
idem » 640 

Aan de minste inschr. gegund, 
liet leggen van 2572 M> kei- en 1308 M ' 

kliukorbesti'ating (zie het vorige nommer) is 
thans gegund aan G. Woud, te Amsterdam, 
voor ƒ 8700. 

I l r i i m . 24 Mei: de her- en verbouw van de 
boerderij van IC. Wieringa; ingek. 10 bilj., al; 
I. . Smit, 
A. Lap, 
R. Jeltes, 
R. Wiorenga, 
R. Zeef, 
W. Rotschalk, 
J. Pot, 
II. Marman, 
li.. Heitsma, 
II. Poel. 
gegund. 

Amsterdam, 

te Kloosterburen, 
ii Zuurdijk. 
• Houwèr/ijl, 
• L'lrum, 
ii Eenrum. 
II Stedum, 
» idem 
» Leens, 
II idem 
» idem 

G. Boon, ƒ 65,000 
\V. Voskuijl, > 64,>64 
.1. Koster, i 64,767 
Peeters en Roeloll'sen, . 64,615 
W, Groeve. i> 63.932 
II. II. Hendriks. » 62,920 
B. lïepko, » 62.422 
K. .1. B. v. Damme, » 62,378 

Hreil», 25 Mei, onder het beheer der genie, 
aldaar: lo. het herstellen van daken, vloeren 
enz. vau de gebouwen der Koninklijke Militaire 
Academie, te Breda; ingek. 9 bilj-, als: 
A. Verhagen & Zn., te Breda, ƒ 5285 
Th Kessels, . idem '» 5195 
J. W. II. Brandt, > Oosterhout, » 5164 
.1. Willemse, » Breda, . 5152 
G. v. d. Sande, » idem . 5135 
.1. Schoenmakei's, . idem >i 5130 
J. A. Mol, » idem . 4881 
J. M. Marijnen. o idem n 4837 
I'. .1. v. ülabbeek. » idem .4817 
Haming » 5500 

2o. het verbeteren van vloeren in- en daken 
op kazernegebouwen, alsmede het vernieuwen 
van latierpalen en voederbakken in stallen te 
Breda; ingek. 10 bilj, als: 

te Breda, 
> idem 
. Oosterhout, 
. Breda, 

A. Verhagen & Zn., 
J. Willemse, 
J. W. II. Brandt, 
G. v. d. Sande, 
.1. Vol, 
.1. A. Mol, 
P . J. v. ülabbeek, 
.1. M. Marijnen. 
Th. Kessels, 
A. v d. Heide, 
Raming 

i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 

ƒ 4867 
i 4844 
> 4720 
» 4717 
» 4585 
s 4552 
» 4532 
• 4468 
II 4454 
. 4376 

5000 

tl Breda, f 2160 
idem '. 1960 

„ idem . 1943 
idem i> 1888 

• idern » 1875 
> Oosterhout, » 1725 
1» Breda, » 1690 

• 2000 

3o. het leveren van kazernemeubelen te Breda; 
ingekomen 7 hilj., als: 
A. Verhagen & Zn., 
.1. Kroes, 
P. A. Oomes, 
A. v. Gils, 
G. v. d. Sande, 
J. W. EL Brandt, 
J. v. Dienderen, 
Raming 

M a a r . e v e e n , 25 Mei: het maken eener stee
nen watergang met paal fundeering voor het 
waterschap Maarseveen; ingek. 9 bilj., als: 

in Waalsteen in Vechtsche 
steen 

E. Gerwig, Breukelen, / 3560 
H. Griffioen, idem 3531 
G. Looijen, Herwijnen, 3500 
A. Kiuiik. Loenen, 3456 
Hageman, Maarsen, 2790 
Gebr. Walterveen, Maarse

veen, 2600 
IC, Bol, Tienhoven. 2549 
Van Hulst en de Meij, 

Maarseveen, ' 2466 
G. PIK. Maarsen, 2484 

Gegund aan G. Pos, voor/'2484. 
Weerden, 26 Mei: het vernieuwen van de 

draaibrug bij de Wierickerschans, onder het 
beheer der genie, te Utrecht; ingekomen 2 
hilj., als: 
Ph. Verbruggen, te Waddinksveen, / 2866 
P. H. Horman, » Utrecht, . 2500 
Raming > 3000 

A s s e n . 25 Mei: het bouwen van eene o|»en-
bare lagere school voor meisjes, aan den Ooster-
singcl (herhesteding); ingek. 9 bilj., als: 
G, Winters. te Assen, 
R. Hunse Jr., » idem 
D. B. Wiering. » idem 
G. B. Broekema, » idem 
IL .lalvingh en Sinal-

ƒ 3581 
3561 
3700 
3586 
2990 

2840 
2639 

2618 
2614 

/' 11,957 
11,867 
11,760 
11,558 

ƒ 12,000 
8 850 
8,650 
8,557 
8,532 
8.447 | 
8,351 | 
8,340 I 
7,885 
7.869 1 

lenbrook 
C. Schiere, 
X. J. Diehlman, 
D. Neisingb, 
J. P. Bok, 

H a a r l e m . 25 Mei 

idem 
Boornbergum, 
Assen, 
idem 

Borger. 

11,523 
11,495 
11,483 
11.290 
10.490 

24 Mei: het maken van een 
gebouw voor twee openbare lagere scholen in 
dc Plantage-Doklaan; ingek. 12 bilj., als: 

A. v. Wensveen, / 68,400 
P. S. Reijnierse, I 66,900 
A. Paans, > 66,400 | 
G. Verweij, > 65,555 

het vervangen door twee 
gemetselde bruggen met trogplaten, van de 
houten bruggen ovei den Nieuwerkerkertocht en 
den Kagertocht, in den westelijken en oostelijken 
hoofdweg, nabij de Leegwater, voor rekening van 
het'waterschap Haarleminermeerpolder; ingek, 
16 bilj., als: 
F. Diepenhorst Hz. Jr., Ameide, ƒ 7098 
G. Blees, Sloten (N.-H.), » 706* 
P. J. v. Mierlo, idem » 6900 
H. C. v. d. Velden, Haarlem, . 6800 
P. v. Vliet, Wonbruggen, >i 6720 
D. v. Essen, idem » 6600 
Jb. Heemskerk, Haarlem, , 6589 
W. Hulsbnsch. Bennebroek, > 6486 
F. L. Looij, Halfweg » 6219 
J . L de Jongh, Ameide, i 604S 
B. Zuithof, Haarlem, • 5545 



D E O P M E R K E R . T 
ü. v. Essen. Haarlemmermeer, 
J. Ihilshosch Lz.. iilem 
S. Guldetnoiitl. Hillcgniii, 
J. O (iultlemonil, Sassenheim, 
\V. Bokhoven, Gouda. 

Beu / ii hem. 25 Mei: het maken 

51611 
•1945 
4438 

van een 
steenen duiker in de Zoellnnndsche Brtteksteeg 
ingek. 4 bilj., als 

/ 4,'tO 
l 424 

417 
366 

A. Verkuil. te Beiizichem. 
1.. Mulder. •> idem 
B . v. Bekkein, > idem 
A. Prins, » idem 
gegund. 

ü i i l p e n . 25 Mei: het inrichten van een be
staand gebouw tot postkantoor, dirceteurswonin 
en raadhuis: ingek. 3 bilj.. als: 
J. J. Roverd. te Meer, ƒ 4310 
E. H. D'upuits, . Wijlré, » 4307 
J. Prevoo, » Hargraten, » 4240 

K a t t r r d a m . 20 Mei: het amoveeren dei-
bestaande manege aan den Binnenweg en het 
daartei plaatse bouwen van eene nieuwe manege 
onder beheer van den architect A. van Ainci.|don 
van Iiiiijm: ingekomen 10 bilj., als: 
I. . F. Stiaeteuians, Rotterdam. 
Kroller en l>e Geus. idem 
A. I'. I'. Boef en G. Pelt Jr., Kralingen 
G. v. Rassel, l'trecht. 
J. Geluk, Rotterdam, 
II. Setden. idem 
J. Sprayt en A. v. Staveren, idem 
A. G. Stiidermeijer, idem 
Muller en Droogleever Fortuvn. idem 
H. J. Heeman ,fc Zn., idem 
gegund. 

' . -Hage . 26 Mei: lo. de uitvoeriu 
stellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivier
werken op de Maas, met het onderhond diei 
werken, van 1 Juli 86 tot en 30 Juni '87, in 
vijf perceelen. 

Pere. 1. ingek. 5 hilj., als: 
G. Smeets. te Maeseyck, 
J. A. II. v. d. Venne, J> Breè, 

» Linne, 
> Meersen, 
i Obbicht, 

f 5400 Maassluis en de Vergulde Hand: ingekomen 0 
» 5324, bilj.. als: 

A. Volker l.z., Sliedrecht en P. A. 
Ikis. Gorichem, 

I. . Kalis Kz., Sliedrecht, 
G. A. v. Hattem, idem 
A. I.. v. Wijnvaat-den |.|z.. idein 
A. G. Huvskes, Hedel, 
M. C. de 'Jongh P.Mz., Sliedrecht, 
Raming 

4o. liet vergrooten van het photographisch 
atelier van de topographische inrichting van het 
Departement van Oorlog, te 's-Hage; ingek. 6 
hilj.. als: 
II. v. Bergen Henegouwen, 's-Hage, 
Gebr. Manes en J. A. Houtman, idem 
\\'. Franke, idem 
.1. de Haas, idem 
('. W. de Vos en A. B. de Vos, idem 
A. C. Paartlekooper, idem 
Raming 

B e r g r n - o p - Z o u m , 26 Mei: de levering van 
53.000 grèskeien voor de gemeente; ingekomen 
7 bilj., als: 
Joh. de lires Jz. Dordrecht, 
F. v. Wylick, l.uik. 
Harette en Troupin, Kindhoven, 
F. Bodson, Mook, 
('. L. Asselbergs Wz., Bergen-op-Zoom 
V.. Janssen en E. Burlion, Luik, 
.1. B. Petit, Breda, 
gegund. 

11 recht . 27 Mei: het leveren van bouwstoften 
voor eene loods voor materieel en werkplaatsen 
in de legerplaats bij Zeist, onder het beheer der 
:enie, te Utrecht; ingek. 8 bilj., als: 

/' 31,6110 
» 29,700 
l 29.800 
• 27.967 
i 26.981) 
i 26.07 9 
i 26.878 
i 25.999 
» 24.075 
• 24.444 

van her-

/ 11.413 
» 10,080 
» 10,878 
» 10.519 
• 8.600 
I 11.900 

G. Straatman, 
J. C'ortenraad, 
H. Pernot, 
Raming 

Perc. 2. ingek. 3 bilj., als: 
Th. Verhoeven. te Deventer, f 10,990 
G. Srneets. » Maeseyck, » 10,740 
G. Straatman, » Linne. » 10.236 
Raming I 10,800 

Perc. 3. ingekomen 2 bilj., als: 
G. Straatman, te Linne, / 7680 
Th. Verhoeven, » Deventer, » 7640 
Raming » 7100 

Perc. 4, ingek. 4 bilj., als: 
P. v. Hoften, te Dreuinel, ƒ 12,480 
.1. Hillen, » Grave, i 12,470 
G. W. v. Hezewiik, i Heuinen, « 11 987 
A. Gcldcns, » 's-Bosch, I 11,840 
Raming i 14.650 

Perc. 5. ingek. 6 bilj.. als: 
J. Hillen te Grave, f 20.980 
L Kalis Kz., » Sliedrecht, » 20.880 
W. Baggerman. t Nederheinei t, » 19,990 
A. Geldens, » 's-Bosch. » 1S.940 
A. L. Bot, l Sliedrecht, » 18.935 
G. J. Mol. • Kuilenburg, i 18.000 
Raming » 21.400 

2o. de uitvoering van heistellingen en ver
nieuwingen aan de Rijksrivierwerken op den 
Hoven-Rijn en de Waal. met het onderhoud 
dier werken, van 1 Juli '86 tot en niet 30 Juni 
'87. in drie perceelen. 

Perc. 1, ingek. 5 bilj., als': 
te Kuilenburg. ƒ 24,800 
» Westpannerden, » 23,170 
» Pionierden, 
d idem 
.i Looit, 

ƒ 74.000 
» 71,860 
i 71 8011 
• 67.750 
• 64,800 
» 59,780 

79.975 

/ 3229 
» 3149 
» 3100 
» 3090 
» 2964 
» «175 
» 3284 

/ 2938.20 
» 2889.90 
» 2734.57 
» 2445.50 
ii 2441 
ii 2430 
» 2405.50 

J. Krab, 
1'. M. en J 

geneel. 
J. v. Ihtipeii, 
C. Froonholf. 
II. Roks. 
R. Bai-neveld. 
P. Lagendijk, 
P. Boks, 
Raming 

lon-
te L'trecht, 

• idem 
» Geldermalsen, 
i Wijk-hij-Duui-stede, 
» idem 
» Vreeswijk, 
• L'trecht, 
» Amersfoort. 

/ 2145 

» 1960 
1888 
1803 
1787 
1780 
1747 
1659 

» 2000 
H a a r l e m , 27 Mei: het verbouwen der school 

lan het Kleinheiligland voor dc daarin te vesti
gen burgerschool; ingek. 16 bilj., als: 

J. v. Liernt, 
M . v. Ommeren, 
Van der Velden, 
Gebr. v. Kampen, 
P. Brinkman Pz., 
G. v. Abs, 
F. Erdtsieck, 
I.. Blad, 
J. P. A. Nelissen, 

te Haarlem, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

J 5566 
> 5548 
» 5420 
. 5350 
» 5340 
i> 5280 
. 5275 
» 5247 
» 5170 
» 6047 
» 4900 
ii 4888 
> 4868 
» 4780 
» 4622 
» 4305 
ƒ 8420 

M i d d e l b u r g , 27 Mei: de uitvoering der ge
wone onderhen.!s- en vernieuwingswerken van 
de vier wateringen van den |Kilder Walcheren, 
niet hijlevering van de noodige materialen, in 4 
perceelen. 

Perc. 1. Noordwatering; ingek. 2 bilj., als: 
J. Verkunl Quakkelaar, Vlissingen, ƒ 23,473 
.1. v. d. Hoek, Middelburg. » 23.325 
Raming » 26.480 

Perc. 2, Oost watering; ingek. 8 bilj., als: 

G. .1. Mol 
H. A. Pauwen. 
F. E. Terwindt. 
R. A. v. d. Bergh. 
J. H. v. He/ewijk, 
Raming 

Perc. 2. ingek. 9 hilj..als: 
11. A. Pauwen, te Westpannerden 

22.835 

J. C. Cramer, 
C. Elll'ers & Zn., 
J. S. v. Vetthuijsen. 
J. Kriege, 
S. B. Peijra, 
Wed. A. Capteijn & Zn 
A. Rinkema, 
Raming 

E d a m , 27 Mei: het doen van eenige'werk-
zaamheden aan den Zuidpolder-zeedijk; ingek 
11 bijj;, als: 

te Scharwoude, 
•i Monnikendam. 
» idem 
ii Scharwoude, 
.i Zuiderwoude, 
>i Katwoude. 
i Purmerend, 
. Volendam, 

lis 
J. de Groot, 
P. Karnmelk. 
P. Blankevoort 
D. Beunder, 
L. de Oude, 
W. Slot. 
G. Honyk, 
K. Zwart hoed, 
Jb. de Vries. 
P. de Lange. 

» 22,298 | D. Beunder Pz„ 
ii Volendam. 
i> Scharwoude, 

ƒ 4300 
« 4000 
I 4000 
» 4600 
» 3700 
» 372: 
» 3600 
n 3570 
» 3500 
• 3400 
» 3350 

21.438 , gegund 
» 25.1X10 | H a r l i n g e n , 27 Mei: het vernieuwen vaneen 

; gedeelte walbeschoeüng lam;» den Parkweg, over 
/'35.650! eene lengte van 84 M.. voor de gemeente* 
. 35,290 1 ingek. 7 bilj., als; 
i 34,983 IK. Hagedoorn, 
» 34.300 Gebr. v. d. Meer, 
i 34.280 J W. Bonnema, 
> 34 000 | G. Spnelstra. 
» 33,888 i .1. de Jong Jz., 
» 32.790 [ De Lange. 
» 31,823 Gebr. Posthuma, 
» 37.500 j gegund. 

| W e r k h e t e n , 27 Mei: bet leveren van 660 
te Westpannerden, ƒ 56.800! stère grint voor het waterschap Rijn en dijk, in 

. Paniierden, » 56,600 : 3 perceelen; minste inschr. waren: 

Sliedrecht. 
• Kuilenburg, 
•> 's-Bosch 
. Nederheuiert. 
» Hedel. 
'i Zalt-Boinmel, 
'i Pannerden, 
.1 Lobit. 

A. Boer Wz.. 
G. J. Mol, 
A. Geldens, 
W. Baggerman, 
A. Ü. Huvskes, 
H. v. Anrooy Jz., 
F. E. Terwindt, 
3. H. v. Hezewijk 
Raming 

Perc. 3, ingek. 5 bilj.. als 
H. A. Pauwen. 
F. E. Terwindt, 
A. G. Huvskes, 
H. v. Anroov Jz. 
A. Boer Wz'., 
Raming 

:io. het verrichten van baggerwerk in bet j 
groot scheepsvaarwater in het Scheur, tusschen 

te Harlingen, ƒ 1818 
» idem •> 1650 
» idem » 1580 
• 'idem > 1570 
» Atinenum, •> 1465 
• idem I 1463 
• Harlingen, » 143» 

i Hedel. » 56,200 perc. 1, 206 stère, te Werkhoven, II. van Rooijen 
i Zalt-Bominel, » 54.564! Koten, voor f 1.90 per stère. 
. Sliedrecht, » 52.760 I » 2. ! 10 stère, te Odijk, C. Werkhoven, idem 

» 66.000 | voor ƒ 1.95 per stère. 
3, 334 stère, te Biinuik, G. de Bruin, Wijk

bij-Duurstede, voor / 2.25 per stère. 

J. de Rijke, Sirjansland 
A. v. Popering. Bruinisse, 
C. Holier Cz., idem 
C. D. Bolier, Si herpenisse, 
J. v. d. Hoek. Middelburg, 
P. v. d. Berge Kolijusplaat. 
P. Verburg Jz. idem 
.1. de Rijke Jr.. Stavenisse, 
Raming 

Perc. 3 , Zuidwaterinj 
A. v. Popering. Bruinisse, 
C, Bolier Cz., idem 
J. v. d. Hoek. Middelburg, 
A. Fondraine. lioes, 
.1. de Rijke Jr.. te Stavenisse, 
Raming 

Perc. 4, Westwatering; ingek. 6 bilj, 
A. v. Popering. Bruinisse, 
('. Bolier Cz., idem 
D. Bijl, Vlissingen, 
.1. Verkiiijl Quakkelaar. idem 
.1. v. d. Hoek, Middelburg, 
.1. de Rijke Jr., Stavenisse, 
Raming 

E d a m , 27 Mei: het aanleggen eener steen
glooiing, het herstellen van de dijkskruin, 
magazijnen enz., van den polder de Zeevang; 
minste inschr. was P. van Doornik, te Warder, 
voor 16,250. aan wien het werk is gegund. 

E d a m . 27 Mei: het maken van 17 M. schoeiing 
en het hepuinen en begrinden van 300 M' dijk. 
voor rekening van het heemraadschap van tien 
Schardammer Keukendijk;gegund aan J. Kramer, 
te Oudendijk, voor f 525. 

E d a m , het doen van eenige werken aan den 
Katwouder zeedijk; gegund aan W. Slot, te 
Katwoude, voor /' 3750. 

H a a r l e m , 27 Mei: het verwisselen, schoon
maken, herstellen enz. van deuren in de sluizen 
te Umuiden, behoorende tot de werken van het 
Noordzeekanaal; ingek. 6 bilj., als: 

te Amsterdam, 
ii Buiksloot, 
» Umuiden, 
ii Amsterdam, 
» Umuiden, 

Amsterdam, 

ƒ 8660 
6397 
8377 
7963 
7940 
7847 
7794 
7480 
8740 

ingek. 5 hilj., als: 
ƒ 7592 
» 7574 
ii 6640 
- 6390 
ii 6270 
i> 7810 

als: 
f 6717 
ii 5694 
» 5579 
i. 5477 
» 5260 
» 4974 

6090 

/ 11.440 
i 10.060 
i 9,970 
» 9,620 
>i 9,494 

9.473 

M. Deutekom, 
L. Pott, 
C. J. Kalis Jz., 
A. Vos Rz., 
L. Kok, 
G. D. v. Doorn. 

K u i l e n b u r g . 27 Mei: het vvederopbouwen 
van een huis in den polder Pavijen onder Kui
lenburg, voor rekening van net Elisabeth's 
weeshuis: ingek. 5 bilj., als: 
P. v. Glabbeek, te Kuilenburg, ƒ 1170 
G. Balvers Rz.. » idem » 1119 
J. P. Ausems, » idem » 1114 
G. v. Heeswijk. • Everdingen, • 1190 
J. H. Cpholf, n Kuilenburg, » 950 
gegund. 

'«-Hoiii'h , 27 Mei: voor rekening der provin
cie: lo. het vernieuwen van den bovenbouw van 
tie brug over de Boerse en den prov. weg van 
Eindhoven naar Reuzel; minste inschr. was .1. 
M. van Gasselt te Venloo, voor J 684. Raming 
ƒ 770. 

2o, het vernieuwen van den bovenbouw van 
tie brug over tie Vliet, in den prov. weg van 
Made naar Wagenberg; minste inschr. was J. 
van (iurp, te Made, voor ƒ 810. Raming ƒ lOOö. 

Z w u l l e , 28 Mei, voor rekening van 'sRijks-
wuterstaat- lo. de gedeeltelijke vernieuwing 
van den aanlegsteiger en de ligwallen in de 
huurt Ens, ten behoeve van de zeewerken op 
Schokland: ingek. 7 bilj., als: 
G. Beenhakker Gz., te Sliedrecht, ƒ 3720 
F. G. Scheltema, 
A. v. d. Tak. 
P. M. de Vries. 
A. S. tie Jong, 
II. J. Buis, 
C. F. Seijdel, 
Raming 

Nes op Ameland, 
» Goedereede, 
i Lemmer, 
» idem 
» l'rk, 
> Vollenhove, 

3G49 
3649 
8576 
3554 
8582 
3443 
4000 

2o. het aanbrengen van voorzieningen aan dn 
kanaalboorden cn verdere werken van de Wil
lemsvaart; ingek. 3 bilj., als: 
II. H. Visser, te Lemmer, ƒ 3700 
G. Kamphuis, , Zwolle, » 3322 
L. v. Nispen, » idem » 2979 
Raming > 3200 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 5 JUNI 1H86. 

A A N KONDIGINGEN 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N 
• u i t s t o f . 7 J u n i . 

Znidhorn, Ie 11 uren. door gecommitteerden uit het hoofdbestuur 
van bet waterschap Wester kwartier, bij J. van Bruggen: de vernieuwing 
van de draaibrug over het Hoendiep'te Enuuiutil. Aauw. gehouden. 

D o r d r e c h t , te 12 uren, door burg. en weth.: bet maken van het 
le, 2e en 3e perceel der rioleering door de Polderstad met gedeeltelijke 
leverantie van de daartoe benoodigde materialen. Aanw. gehouden. 

L e l d e n , te 12 uren, door burg. en weth.: het verrichten van 
herstellingen en vernieuwingen aan eenige bruggen, in 5 perceelen. 
Aanw. gehouden. 

f.ronlnge n , te 123̂  uren. door burg. en weth. op het raadhuis: 
het bouwen van schoollokalen enz. hij de hurgeischool in de Violen
straat, met bouwstoffen enz. Aanw. gehouden. 

't Loo (Geld.), te 1 uren, door den rentmeester van het kroondomein, 
ten zijnen kantore: het doen van eenige herstellingen aan de bouw
hoeven, bruggen en slaghoomen. tot het kroondomein behoorende. 

's-Bosch, te 7 uren, door Th. Huutuian, in het kofliehuis de Place 
Royale: het houwen van een sigarenfabriek met heerenhuis op de 
voormalige esplanade te 's-ïlosch. Inl. bij den bouwkundige F. Hoense-
laars, Aanw. gehouden. 

kollumerzwoHg, het afbreken en wederopbouwen, met bijlevering 
van de noodiire houwstollen, van een woonhuis in de Huurt. Aanw. 
gehouden. 

I l l n o d a g , H J u n i , 
H e l d e r , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der geniet 

in het Rijkshuis: het slechten van voorwerken in destelling van Helder. 
Hilj. inzenden 7 Juni. vóór 3 uren. inl. bij genoemden ingenieur. Aanw-
gehouden. Raming / 28,750. 

KIJeveen , te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
vaste houten brug over de Koldervecnsche Westergrifc in den Boven boer. 
Aanw. te 0 uren. 

«.rollingen, te 12 uren. door liet ministerie van waterst. enz. aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van voorzieningen en 
verdere herstellingen aan het langs de Aa strekkende jaagpad, tusschen 
Nieuwe-Statenzijl en Nieuwe-Schans. behoorende tot de werken van de 
Bhinen-Aa, provincie Groningen. Inl. hij den hoofdingenieur, den inge
nieur en den opzichter Bauer, allen te Groningen Aanw. gehouden. 
Raining ƒ 2350. 

K o i l e r d a i n . te 12'/i uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van 
Schieland. in bet gemeenelandshuis: 

lo. het vervangen van 320 M. schoeiing onder de gemeente Moor
drecht door eene steenglooiing en het met steen bekleeden van het 
Maashoofd no. 11, onder Kralingen. (He totale oppervlakte steenbckleediug 
is 6Ü7 M*.) 

2o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan Schielands hoogen 
zeedijk in 3 perceelen: 

3o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan de molens, sluizen enz. 
van den hoogen boezem, benevens het onderhouden dier werken, ged. 
één jaar. 

4o. het verbeteren van het buitentalud van een gedeelte van den 
hoogen boezeindijk en het maken van een rietbeslag op de binnentaluds 
van den hulpboezem; 

5o. het leveren van eenige heimasten en timmerhout, in één perceel. 
6o. het uitvoeren van eenige berst 'Hingen aan- en het ged. één jaar 

onderhouden van het schutverlaat, te Overschie; 
7o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan de Maashoofden onder 

de gemeente Kralingen en het vernieuwen van het hoofd no. 11. 
inl. bij den fabriek-landineter en den opzichter J. Oudijk, te Nieuwer-

kerk a d. IJsel. Aanw. gehouden. 
M i d d e l b u r g , te 1 >>x uren, door burg. en weth.: het leveren van 

52,000 grèskeien (zoogen. retaillés). 
A p e l d o o r n , te 2 uren. in het logement »het Wapen van Gelderland": 

het doen van dakbedekkingen, lood- en koperwerken aan het station 
Het Loo. 

h -Ho-c i i , te 2';* uren. door het kerkbestuur der Israëlietische ge
meente, in de Moitelstraat: de verbouwing van bet bestaande kerkge
bouw met overwelving van een gedeelte der Dieze. Aanw. gehouden. 

W l l d e r v a n b (Gr.), te 6 men. door H. R. van der Veen, ten huize 
van den kastelein E. Lottering': het bouwen van een burgerbehuizing. 
Aanw. te 10 uren. 

Put terMhoek (Z.-H.). door Joh. Maasdam Az., in de herberg van A. Buur
man: het bouwen eener boiiwmanswoning met graanschuur en steenen-
heul onder Numansdnrp, in den polder Groot Kromstrijen. opeen perceel 
bouwland, gelegen tegen den Kortenweg en den Middelweg. Inl. bij den 
architect H. Beljei-s, te Puttershoek. Aanw. te 11 uren. 

A m s t e r d a m , door J. Cihen Jr.: het verbouwen der magazijnen aan 
de Kalverstraat nos. 35 en 86, en in verband hiermede, het amoveeren 
en wederopbouwen van een perceel op het Rokin no. 34. Inl. bij den 
architect A. Salm G.Bz. 

'n f .rat rnpo lde r (Zeel.), door burg. en weth.: de levering van 140 
M* onderhoudsgrint, vrij op den wal te Hoedckeuskerke. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering in 3 perc. van: 
lo. stalen spoorstaven, stalen laschpluteu en metalen dwarsliggers; 
2o. stalen tong bewegingen, gegoten stalen omwendbare puntstukken 

en kruisstukken, ijzeren excentrieken en stalen contrarails: 
3o. stalen onde'rlegplaten, ijzeren klem platen en haak bonten, stalen 

veerringen, gegoten ijzeren sluit-en steunklossen, steunschoenen, ijzeren 

moer- en dookbouten; alles ten dienste van de uitbreiding der gemeente-
gasfabriek aan den Oostzeedijk. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering in 3 perc. van: 
lo. eikenhouten dwarsliggers; 
2o. eiken wisselhout, brugliggers eu loopplanken: 
3o. meskant bezaagd grenen ribhout en planken: alles ten dienste van 

de uitbreiding dei- gemeente-gasfabriek aan den Onstzeedijk. 
Woensdag , • J u n i . 

' « - l i n g e . te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van bagger werk langs den rechteroever van het Scheur, 
beneden Maassluis, ter voortzetting der opruiming van de Hoornplaat, 
voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage. den ingenieur Leemans, 
te Rotterdam en den adspirant-ingenieiir Gockinga. te Rozenburg. Aanw. 
gehouden. Raming /' 70,500. 

I l i i i l i i i g e n . te 12 uren. door het dijksbestuur van liet waterschap 
der Vijl'-ileelen-zeedijkeii-Buiteiulijks, in het kofliehuis .>De Nederlanden": 
het vervoer van 200 M* aarde van Sotternm tot op den Slaperdijk bij 
Zurich. Inl. bij den opzichter Posthuma, te Ahnentim. 

Assen , te 12 uren. door W. A. baron van der Keltz, in het hotel He 
Jonge: het gedeeltelijk afbreken van het huis wijk A no. 683. aan de 
Groninger-straat, en het wederopbouwen van een heerenhuis, met de 
levering der materialen, Inl. bij den architect G. Stel. Aanw. gehouden. 

D o n d e r d a g , IO J u n i . 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het aanleggen en verlengen van 
hoofden op- en het afslechten en overweiken van een gedeelte duin 
langs het Nonrderstrand van het eiland Vlieland, behoorende tot de 
zeewerken in Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Hoogenboom. te Hoorn. Aanw. gehouden. Raming 
J 57,000. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van baggerwerken in 
het Noord zeek anaal en vóór de sluizen te Spaarndam, behoorende tot 
de werken van het Noordzeekanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, en den ingenieur Blom. te Amsterdam. Aanw. gehouden. 

H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov best.: het wegruimen van een wrak in de 
Zuiderzee. Aanw. gehouden. 

Dubbe ldam (Z.-H.), te 11 uren, door burg. en weth.: het bon wen 
van een woning voor den gem.-geneesheer, met kiM'tsbuis en stalling, 
en het maken van enkele bijkomende werken aldaar, op een terrein 
aan d<'ii Dubbeldamsehen weg. no. 1856. Bilj. inzenden voor 11 uren. 
Aanw. 7 Juni, te 11 uren. 

H r e d a , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het rioleeren van de Lange Markstraat met het leveren en leggen 

van trottoirbanden, benevens het bepuinen en begrinden van die straat 
en het leveren en leggen van trottoirbanden aan den singel, van af de 
Lange Markstraat tot de voormalige Inundatiesluis; 

2o. bet voltooien d< r rioleering met het leveren en leggen van trot
toirbanden, benevens het bepuinen, begrinden enz. van het laatste 
gedeelte der Middenlaan en van de Gasthuisstraat; 

3o. het vervangen der keien door ijzersteen tegels op het trottoir aan 
de haven, het verwerken van de uitkomende keien in den rijweg met 
het vervangen der oude onbehakte keien door nieuwe behakte en het 
verwerken der oude keien aan de Oude Vest, benevens het veranderen 
der steenen watertrappen aan de haven; 

4o. het leveren van de voor de gemeente benoodigde straatkeien voor 
den dienst van '86; 

5o. het leveren van voor de gemeente benoodigde ijzersteen tegels tot 
bestrating van trottoirs. 

Aanw. gehouden. 
Schiedam . te 12 uren. door burg. en weth. op het raadhuis: het 

onderbouw van de Appelmurktbrug en het, in verband daarmede af
breken en weder stellen der bestaande brug. 

L e l d e n , te 12 uren, door het bestuur der bouwmaatschappij Vree
wijk, in het hotel den Burg: het houwen van 12 woonhuizen op het 
terrein der maatschappij aan tien Vliet en Witten) Singel, bij Leiden. 
Inl. bij den architect W. Kok. Aanw. gehouden. 

Zaandam . te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van den zeedijk, 
in het beursgebouw: de uitvoering van eenige werken aan- en het 
onderhoud van den zeedijk tot 1 Maart '87, met hijlevering der benoo
digde materialen. 

M e d e m b l l k . te 12 uren, door de Locaal-spoorwegniaatschappij, op 
het Koggenhuis: 

lo. het maken van het stations-emplacement en de aardebaan van pik; 
4 tot pik. 8 X 5.0 M. der havenlijn te Medemblik. enz. (Bestek no. 4). 

2o. het maken van een hoofdgebouw met aanbouw, benevens ver
hoogde lus- en ladingsplaats en een retiradegebouwtje met magazijn op 
het station Medemblik (Bestek no. 5). 

Inl. bij den ingenieur Krieger, te Medemblik. 
G r l j p s k e r k , te 7VS uren. door D.Zetsema, in het gemeentehuis: het 

grontendeels amoveeren en vergroot herbouwen zijner boerderij met al 
het daartoe benoodigde. Inl. bij den architect M. Viets, te Zuidhorn* 
Aanw. 10 Juni, te 2'/, uren. 

K l o o a t e r b u r e n (Gron.), door burg. en weth.: de levering van 200 
stère goed gehorde, grove grint en 100.000 KG. klopkeien a 2000 KG. 
per last. 

V r i j d a g . I I J u n i . 
' s -Roseh. te 10'/» uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van buitengewone 
vernieuwingen en herstellingen aan de werken der schipbrug over de 
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Mans hij ll''i|<'i. heisterende tot i l ' i i dienst der veren in de provincie 
Noord-Brab;int. Inl. hij den hoofdingenieur in hot 6e district, den inge
nieur Keurenaer, heiden te 's-Bosch, eu den opzichter Vroeg, te 
Crevecoeur. Aanw. gehouden. Raming /' 5700. 

' s -Bosch, te 10'2 uren. duur het ministerie van waterst. enz. aan 
het gebouw van het prov, best.: het herstellen van gewone storm- en 
winter-chade a a n den Rijks-grooten-weg der 2e klasse no. 4, van 's-Bosch 
naar de rivier de Maas in de richting van Utrecht. Inl. hij den boord-' 
ingenieur iu het fie district, don ingenieur Keurenaer, heiden te 's-Bosch, 
en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. gehouden. Raming /'GOD, 

'g-HoM-h. te 10'., uren. don- het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het herstellen van storm- en winter-
schade aan de Rijkswerken, behoorende tot de Zuidwillemsvaart in 
Koord-Brabant. Aanw. gehouden. Raining ƒ 3360. 

' • • B o s c h , te lO'/j uren, door bet ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het herstellen van winterscbade aan 
de heloopen van den Rijksweg 's Bosch—Tilburg, tusschen 's-Bosch en 
Vught e n het voorzien met puing looiing van het oostelijk beloop van 
het verlegde gedeelte van dien weg, onder de gemeente Vught, prov. 
Noord-Brabant, lui. bij den hoofdingenieur in het Ge district, den 
ingenieur Keurenaer. beiden te 's-Bosch. en den opzichter Brouwer, te 
Vught. Aanw. gehouden. Raming ƒ 4150, 

' s -Hage . te I uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van telegraaflijnen in Noord-Holland Inl. bij 
den inspecteur, chef van hel technisch beheer der Rijkstelegraaf, te 
VII,go. i ' i i den lijninspecteur te Hoorn. Raming ƒ 675. 

L e e u w a r d e n , te I uur. dooi' het prov. best.: het verbeteren van 
de I'iei'('hristiaausloot e n het maken van pene geul in het Tjeukemeer. 
Inl. bij den hoofdingeniet' van den prov. waterstaat, te Leeuwarden. 
Aanw. S Juni. te 10 uren. Raming / 10.175. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur. d'»nr het prov. best.: het uitdiepen van een 
gedeelte d>-r Sneeker—Leeuwarder trekvaart, ter lengte van 901 M. Inl. 
hij den ingenieur, te Leeuwarden, en den opzichter G. M. Salverda, te 
Koud urn. Aanw. M Juni, te I i uren. 

V l i s s i n g e n , te 2 uien. door den eerstaanwezend-ingenieur, in het 
«Hotel iie ('oinmertv": het verbeteren van de woningen voor gehuwde 
militairen iu het achtergebouw hij de kazerne, in ile korte Noordstraat 
te Middelburg. Inl. hij d.-u opzichter van fortificatiën, te Vlissingen. 
Kaming ƒ 3400. 

Katerdag, 12 Juni . 
W i s s e k e r k c . te ÏO1^ uren. door het bestuur der waterkeeriiig van 

den calamiteiten judder Vlieto, in de directickeet: het verbeteren en 
onderhouden der waterkeerende wTikeu aan gemelden polder over den 
dienst 'M>;'87. Aanw. 9 Juni, te 1 uur, te beginnen aan de directiekeet. 

Zout ten iu i re , te 11 uren. door het bestuur der waterkeeriiig van 
het catainiteuse waterschap Nieuw Bommeiiede, in de Raadkamer der 
gemeente: liet herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 80 April 
'87. van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan de water-
keering van het bovengenoemde waterschap. Aanw 8 Juni, van 11 tot 
1 uren: bijeenkomst in de Raadkamer. 

's-Hage, te 12 uren. door den architect VV. I> van Liefland: het 
houwen v ; i i i vijf woonhuizen, koestalling, wagenschuur en aanhroorig-
heden op een terrein aan d" Hoefkade naast de R.-K. bewaarschool. 
Aanw. 7 Juni, te 11 uren. 

Leeuwarden, te I uur. door 
eenige werken aan de gemeentelijk 

V l i s s i n g e n . te 2 uren, door I 
ophalen van de lieer . asch-
siugeu. van ! Juli '86 tot 
bouwmeester. 

t i n l c l . te 5 uren door li. Bonman: het houwen van een woonhuis, 
lui. hij den architect II. Roomer, te Woiidricheiu. Aanw. te 4 uren. 

Bergum. te 5 uren. door burg. eu weth. van Tietjerksteradeel: het 
houwen van een bergplaats bij de ouderwijzerswoning, te Giekerk, en 
eenig timmerwerk in gemelde woning. Aanw. in .hmi. te 10 men. 

Dinsdag, IA J u n i . 
Antolerdani, te 12 uren. dooi' burg", en weth.: «. het gewoon onder

houd van- en hel verrichten van her-tellingen ged. '86 aan sluis- en 
waterwerken, scheepvaart in richtingen eu/.: b. het houwen van een 
scheepssteiger in het Westerdok. 

Amsterdam, te 2 uren. door de Muil. I.lzereu-spnorwegniaatseliappij 
in kamer no. 40 van het centraal administratiegebouw: Bestek no. 386, 
de levering van 20,000 stuks halfronde eikenhouten dwarsliggers. 

Ut rech t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo, de levering van eikenhouten dwarsliggers, ju vijf perceelen (Be
stek ter. 1031: 

2o. de levering van eiken wisselhout eu eiken hrugliggers, in /es 
perceelen (Hestek no. 104). 

Inl. aan het centraalbureau en hij de ingenieurs W.J.Klerk de Reus. 
te Meppel en II. K. Bennke, te Breda. 

U eensdag , H l J u n i . 
Cats (Zeel.), to 10 uren. door het bestuur der waterkeeriiig van den 

calamitensen Leendert-Abrahampoliler, in de geincenteraadskainer: het 
herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 80 April '87, van de 
aarde-, kram-, steenglooiing- en andere werken aan genoemden polder. 
Aanw. 9 en 12 Juni, te 10 uren. Kaming ƒ 7312.30. 

's- l lage, te 11 uren. dooi' het ministerie van waterst. enz : de uit
voering van werken tot normaliseering van de rivier de Waal, onder 
Leeuwen, provincie Gelderland, tusschen de kilometerraaien 50 en 52 
Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te's-Hage. en den ingenieur 
Stieneker. te Nijmegen. Aanw. 9 Juni. Raming /' 17.200. 

's-llage. te II uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
uitvoeren van haggerwerk in de rivier de Oude Maas tusschen de kilo
meterraaien 120 en 121, onder de gemeenten Dordrecht, behoorende 
tot de werken der Oordsche waterwegen. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's Hage. den ingenieur De Bruijn en den Opzichter De 
Kievit, heiden te Dordrecht. Aanw. 9 Juni. Raming f 13,385. 

' • -Hage , te 11 uren, door het ministerie van "waterst. enz.: a. ver-
houwingen in- en b. herstel an verbetering van het gebouw van de 
Tweede Kamer der Sta ten-Generaal en aangrenzende gebouwen te 
's-Hage. lui. bij den rijksbouwmeester in het 2e district en den hoofd-

irg. en weth.: het verrichten van 
gasfabriek, aldaar, 
rg. ".en weth.. ten raadhuize: het 

en mestspeeiéu enz., in de gemeente Vlis-
u Uil no Mei 'y2. lui. hij den gemeen te-

beiden te 's-llage. Aanw. 9 Jut • 10 uren. opzichter J. A. Wemben! 
Raming / 17,;>7I. 

HellevoeUluls, te U 1/) uren, dooi- de directie der marine: het 
inrichten van de bestaande hotitmugazijiien tot overdekte «leephellingen 
en bergplaatsen voor torpedolmoten. Aanw. ü Juni. te 2 uren. 

W o i ' k i te 12 uren. door burg. en weth.: de straatverlichting in 
die gemeente, door middel van loopend gas. over een tijdvak van 20 
jaren, ouder gunstige voorwaarden van overneming van 'de bestaande 
en in volle werking zijnde fabriek met toebchooren. 

M i d d e l s t u m , té 4 uren. door burg. en weth.: de levering van 80 
stère grint en 40 stère keislag, langs de wegen. 

Il»niler(l=«g, té J u n i , 
G r o n i n g e n , te I2:tj-t uren door huig. en weth.: het verven en be

hangen van de boerenbehuizing op de plaats no. 1 en het bijverven 
van de boerenbehuizingen op de plaatsen no. 2, 8, 4 en 5 inden nieuwen 
Ruigezandsterpolder. 

V r i j d a g , I * J u n i . 
' s -Hage. te 1 uur. dour burg. en weth.: het graven van een uit-

wateriiigskanu.il van dr gasfabriek te 's-Hage tot in zee. ten behoeve 
van de waterverversching. met de bruggen, sluizen en andeie kunst
werken, daartoe behoorende. in 2 perceelen en iu massa. Aanw. S en 
II Juni. te Ui men. Raming pore. 1 /'230.000, perc. 2 f 590,000. 

M a a n d a g , 21 J u n i . 
's-Hage . te uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

liet gebouw van het piov. best.: de verbetering van de suatie door de 
haven van Goedereede. behoorende tot de zeewerken in tie provincie 
Zuid-Holland. Inl. bij ii.-n hoofdingenieur iu liet 10e district te's-Hage, 
en den opzichter Dalelmut, te Goedereede. Aanw. 15 Juni. Raming 
f 2820. 

D i n s d a g , J u n i . 
H a a r l e m , te 10 urn, door net bestuur van den Groeten N polder, 

in de sociëteit: «Trouw moet blijken": het verzwaren van een gedeelte 
van den ringdijk. Janus zijkanaal F, bij Halfweg. Aanw. 16 Juni, te 
9 uren. bij Halfweg. 

( . r o i l i n g , n , te II' uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: hel maken van plankbeschoeiingen met 
en zonder steenstapehug langs oen kanaalboon! van den Rijks-grooten-
weg van Groningen naar Delfzijl. Inl. bij don hoofdingenieur, den 
ingenieur, den opzichter Raammaker, allen te Groningen, én den opzichter 
Stratingh, te Delfeyl. Aanw. 15 Juni. Raming / 12.160. 

P h i l i p p i n e , te 3 uren. door het bestuur der waterkeering van den 
calamitensen Stad-I'hilippiiiepulder in het gemeentehuis: liet herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '87, vun de aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingswerken aan de waterkeering van hovengenoemden 
polder. Aanw. 15 en IS Juni. telkens van 10 tot 12 uren, waartoe het 
bestuur op de haven zal bijeenkomen. 

Woensdag , 2:1 J u n i . 
' s - l l age . te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

opruimen van gronden aan den linkeroever van den Amer en in het 
bed dezer rivier, benevens het aanbrengen van eene oeververdediging, 
onder de gemeente Hooge- en Lage-Zwaluwe, provincie Noord-Brabant, 
beneden kiloineterraai 65, behoorende tot de werken voor hel verleggen 
van de uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan het bureau der werken 
voor de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch. en den ingenieur 
('aland, te Lage-Zwaluwe. Aanw. 10 Juni. Raming J 900(1. 

•-Hage, te II men. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
opruimen van gronden aan den linkeroever van den Amer en in tiet 
bed dezer rivier, benevens liet aanbrengen van eene oeververdediging, 
onder de gemeente Hooge- eu Lage Zw-aluwe, piov. Noord-Brabant, 
behoorende tot de werken voor liet verleggen van de uitmonding van 
de rivier de Maas. Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging 
van den Maasmond, te 's-lïnsch. en bij den ingenieur ('aland, te Lage-
Zwaluwe. Aanw. 16 Juni. Raming ƒ 7'.i,000. 

' s -Hagr , t<' II uren door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud der werken, behoorende tot de leidainmen in het Zwolsche 
Diep. met de verlichting en afbakening van dat vaarwater, van 1 Juni 
'86 tot en met 30 Juni '87. Inl hij den hoofdingenieur Van der Toont, 
te 's-Hage. en den ingenieur Ramoer, te Kampen. Aanw. 16 Juni. 
Raming ƒ 17,180. 

Homlt rdag . 24 J u n i . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best: het verbeteren van 's Rijks zeewerken 
op het eiland Wielingen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en 
den ingenieur Hongenboom. te Hoorn Aanw. 17 Juni. Raming ƒ 11.300. 

A p c l i l i t o r n . te 2 uren, ten kantore der Kon. Nederl. Loeaal-spoor-
weguiaatschappij: Bestek no. 15. het maken van gebouwen en inrich
tingen voor den locaalsi rweg Apeldoorn—Deventer. Inl. hij den 
hoofd ingenieur-direct eur K. II. van Hrederode, te Apeldoorn, en den 
sectie-ingenieur M. E. de Wildt. te Deventer. Aanw. 17 Juni. Raming 
ƒ 13.130. 

Maandag, '£S Juni. 
(.ruilingen , te 12 men. door den prov. inspecteur der directe be

lastingen, aan zijn bureau: de houw van eene woning en kantoor voor 
een kommies-ontvanger te Nieuwesclians. Inl. bij den rijksbouwmeester 
in het le district, te "s-llage. Aanw. 21 Juni, te 1 uur. 

V r i j d a g . 2 J u l i . 
'•-Bosch i te i n ' , uren. door het ministerie van waterstaat, enz., aan 

het gebouw van het prov, best.: het. maken en leveren vun drie nieuwe 
brugschepeu en het uitvoeren van hijbehoorende werken, ten behoeve 

len hoofd-van de schipbrug over de rivier de Maas te Hedel. Inl. 
ingenieur in het 6e district, den arrondisseiueiits-ingeuienr Keurenaer, 
heiden te 's-Bosch. en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 25 
Juni. Raming ƒ 7200. 

H p o n be pa a M e n d a t u m . 
O l d e h o o r n , het bouwen van een brugje en het vergrooten eener 

boereuhuizing. aldaar. Aanw. 10 Juni, te 11 uren. 

••rljsopgaal'gevraagd voorde levering van circa 50.000 KG. gegoten
ijzer aan buizen, ten behoeve der Locaal-spoorwegmaatschappij Holland's 
Noorderkwartier. Adres den ingenieur Krieger, te Medemblik. 

I) K 0 P M E R K E l i . 

A F L O O V 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Ilui-ilre.-h. . 24 Jlei, voor rekening der g> 

leente: lo. liet maken van het 4e perceel rii 
•ering door do polderstad; ingek. 12 hilj.. als 

W. v. Zeijl. Dordrecht, 
A. ile liiïiin, Dubbeldam. 
A. lie Hunt Cl... Papendrecht. 
(\ de Groot, Sliedrecht, » 
C. V. d. Meijde. Hardinksveid, » 
A. dn Vijti, Iiorilrei'ht. » 
I, v. d. Vlugt. idem >' 
N'. flans. idem » 
li. J. Kwak. idem » 
C. Hartog, Sliedrecht, » 
ii . Keij, Rotterdam, » 
I'. .1. Dubbelman, Dordrecht, » 
gegund. 

Sa. het dempen der sloot in liet (ieldel 
ingek. 12 hilj., als: 
A. de liont Cl.. Papendrecht. 

P 
Clans. Dordrecht, 
lirocrc. Krimpen a/d. I.ek. 
Keij, Botterdam, 
de (jroot, Sliedrecht. 

Iu Vijn. Dordrecht, 
v. d. Vlugt. idem 
de Bruin, Dubbeldam. 
.1. Dubbelman. Dordrecht, 
v. Wijngaarden, l 'ani-ndivi 
.1. Kwak, Dordrecht, 

v. Zeijl, idem 

/• 18,000 
. 9,899 
, 9,648 
. 9,368 
» 9,185 
s 8.993 
» 8.889 
» 8,377 
» 8.1(10 
« 8,(107 
» 7.111)5 
» 7.888 

«spa,!: 

ƒ 1243 
. 1107 
» 1085 
• «118 
» 968 
. 989 
» 889 
. 799 
, 798 
» 788 
» 7:10 
» 628 

500 JP haggerwerk met den heugel: minste 
inschr. was C. Bnsetz. te Dordrecht, resp. voor 
ƒ 0.14. f O.lfi en / 0.60 per M». 

(•««iri». 28 .Mei. voor rekening iler gemeente : 
10. liet vernieuwen van den vlonder met het 
wachthuisje aan den Goude raksclien dijk onder 
(ionili'iak : ingek. 9 hilj. als: 
As. Verheij. 
(.'. Groenendijk. 
1'. Ver t', 

i I.. v. Dorst, 
,1. de .long .17... 
W. Bokhoven, 
11. ,1. Nederhorst, 

I c. v. ii. Berg, 
C. I'. W. Dessing. 

2n. het maken vi 
beschoeiing langs de Kallensingelgracht. te 
Gouda: ingek. 12 hilj. al-

te Gouda, ƒ910 
idem B 896 

i idem B 728 
B idem v 717 
r> idem B 656 
t idein » 028 
• idem » 624 
ii Boskoop, » 575 
• Gouda, « 519 

i 540 M. deunen perkoen-

te Gouda, 
idem 
idem 
idem 

VI lardingen, 
Gouda. 
Ammerstol, 
Gouda, 
Waddinksvee 
Gouda. 
idem 
idem 

/' 8190 
.) 3161 
o :;].> 
» 3028 
>, 2875 
» 2858 
» 2680 
i) 2674 
i) 2636 
t 260O 

3o. het uitdiepen van het achtergedeelte der 
K; iIkIu i v i - i i : ingek. 6 bilj., als: 
C. in't Veld. Dubbeldam, ƒ 987 in G weken 
M. v. Meijere, Oudekerk a/d. 

IJsel. » 950 i> 8 i 
P. Volker. Sliedrecht. » 825 
I\ Kleijn. Sliedrecht, » 796 s 3 » 
P, Broere, Krimpen a/d. Lek, » 795 » G i 
D, K. Bons. Sliedrecht. ƒ 780 in 2 maanden 

Gegund aan P. Kleijn. voor ƒ 796. 
Holen. 2."> Met. door het gemeentebestuur, 

de levering van: lo. a. 70 stère grint op den 
gemeenteweg in het dorp: II. van Rooi jen. te 
Koten. / 2,10 per stère. 

h. 7 schuiten grof lekzand, te leveren op de 
voetpaden: .1. Odijk, idem a ƒ 4.25 per schuit 
inhoudende 8ty M*. 

2o. door het waterschap Getneeneland van 
Koten: 

//. 75 stère grim. up den weg naar den Ossen-
woerd: ('. Werkhoven, te Koten, a / 2.30. 

b. 65 stère grint op den Groeneweg en ge
deelte Trekweg; H. van Rooijen idem a /'2.35. 

'•. 50 stère grint op den Kapellen weg, C. 
Werkhoven, idem a / 2.45. 

(I. 95 stère grint,' op Tuurdijk, Nachtdijk en 
l'appelenhtiurtschen weg: H. van Rooijen. idem 
h f 2.4Ü. 

'e. 40 stère grint, op Trekweg eerste gedeelte; 
C. Werkhoven, idem ii ƒ2.25. 

ƒ. zand op voetpaden, te leveren 15 Oct.—15 
Nov.. J. van Odijk. a / G per schuil, inhoudende 
8»;.M'. 

3o. onderhoud van de Oude kromme Rijn hij 
Ihirdenbroek 2maal maken, ééns dooi smjilen en 
kanten afsteken, ophalen enz., J. van Wijk. 
idem ƒ 70. 

4o. onderhoud van slouten: tl. van Hennekoni 
en W. Weerthof, voor ƒ 15 en ƒ 16 

t i i i i i i e k e i i , 27 Mei: het houwen van 4 heeren-
buizen, onder beheer van den architect L A. 
A. Ballintijn, te Breda. 

Timmerwerk; ingek.") hilj.. als: 
H. Verlegh, te Ginnêkeu, f 9000 
A. de Swert, i idem » 8100 
J. v. Wijk, » idem • 7929 
0, Kleijn, i idem i 7864 
A. Pielen, » Breda, » 7571 

Metselwerk: ingek. 5 bilj., als: 
Kleijnert, te Breda, ƒ 10.900 
M. de Kort; Ginneken, • 10.897 
0. de Kanter, » Breda, • 10,675 
C. v. Gelder, i GinnektMi. » 9,524 
C. Simons, n idem » 9,160 

In massa: ingek. 3 bilj., als: 
Lucas, te Zevenbergen, ƒ 21,200 
V Hielen, • Breda. »• 18,246 
A. de Swert, » Ginneken, » 17,260 

Gegund aan C. Simons, te Ginneken en A. 
Hielen, te Breda. 

M . - J a r o b l p a r o r h l e , 27 Mei: het afdammen, 
drooghouden en slatten van de Nieiiwebiltdijk-
Btérvaart is ingehouden. 

H e l l c v o e t s l u U , 28 Mei: het uitbaggeren van 
IS.OQO M3 grond uit de marinehaven buiten- eu 
I'. m. 5000 M 3 binnen de zeedoksluis, alsmede 

te Waddinkst • • i i . j 2256 
n Gouda, • 2234 
,i idem B 2000 
• idem » 1978 
n Waddinksveen, • 1977 
t Boskoop. n 1875 
» Gouda, .i 1852 

» idem » 1786 
1 Boskoop. B 1593 
)> • ' i i . I . i . B 1285 
st dien van den ijzeren 

(iroi'iienilijk 
As. Verhei), 
C. .1. Koot' 
I. . Brouwer, 
M. Moth 
,1. de Jong .1/.., 
.1. de Jon- Az. Ji 
(1. v. d. Uergh. 
1>. Veil.lOL--.il. 
W. Bokhoven, 
P. Vermeer. 
II. J. Nederhorst, » idem » 227:1 
0. I'. W Dessing, » idem » 2220 

80. hel maken van 75 M. schoeüng te Bos
koop en 2') M. schoeiing te (iouwsluis; ingek. 
10 bilj., als: 
(i. v. Ottei Ion, 
1'. Vermeer.. 
As. Verbeij, 
C (iroeli'-lidijk. 
Ph. Veil.t nggen. 
K. de Uitlijn. 
L. v. Dorst'. 
\V. Bokhoven. 
('. v. . i . Berg, 
(' I». W. Dessing, 

4o. het maken en s 
bovenbouw der vaste lirng in de Vest bij het 
Verloren Kost. te lioiida: ingek. 5 hilj.. als: 
i ' . I'. W. Dessing, te Gouda, ƒ495 
Prins van Oranje, " 's-llage. » 4501 
.1. ,1 Vei-dries, » tjoiula. . 400 | 
II. K. v. Helder. » idem . 399 
llaaisch. de IJsel, » Kampen, 1 :iU0 

><IIAI'II. 29 Mei. onder het beheer der genie, 
te Breda: lo. het herstellen van bruggen, 
te Neuzen; ingek. :l bilj. als: 
(' Maters. te Vlésingen. / 3299 
I). v. il. Ouden, » Neuzen. » 3125 
M, 11. de Polier. » idem » 3021 
Raming » 3170 

2o. het herstellen en veil iet eren van de uit
wateringswerken, behoorende tot het kanaal van 
Neuzen in Zeeland, en verrichten van haggerwerk 
in de oost- en westwaterleiding in de vesting
gracht te Neuzen; ingek. 4 liilj. als 

te Scherpenis&e, 
ii Vlissingen. 
M Neuzen, 
B idem 

K. .1. Pijnakker. Kollum, /' 2555 
II. II. Vleersma, idem . 2435 
.1. M. v. il. Molen. Iluitelipost, 1 2400 
.1. X. Bulthuis, idem . 2350 
M. Westra, Huriiin, « 2205 
II de Jong, Dokkum. » 2222 
P A. Zijls'tra. Kollum. . 2140 
1'. Jl. O/inga. Dokkmu. » 213* 
.1. v. d. Steeg, llard.-garijp, » 2117 
K T. Broersma. Kollum, . 21U 
I'. Si-hiere. lioornbergum, . 2079 
-I. .1. Pijnakker. Kollurn, . 2015 
.1. II. lios. Twijzel. . 1907 
II. Kldrriiig. S'uaine.-r. .1 1872 
gegund. 

I tm.l te . 31 Jlei: het bon wen van een heeren-
luiis voor .1. I). Jansen: ingekomen 0 hilj.. als: 
VV. Ooi-rits, te Zwolle, '/'7070 
0. .1. Ernst, » idem . 7579 
II. Pronk, » Ilellcn.loorn. » fiU89 
I). J. Schappert Gz., » Zwolle. 1 0909 
A. v. Straten, » idem . 0424 
L. Oosterwijk, . Wije, . 5435 
gegund. 

I.m-ili-erlit . :il Mei. voor rekening der ge
meente: lo. het verrichten van veii'weik aan 
het veerhuis te Papendrecht; ingekomen 7 
bilj., als: 
II.' Zwang, 
II. Ouast & Zn., 
3. Eddes, 
K. A. de Kort & Zn 
F. C. v. Heek, 
.1. Groen, 
N. Korthals, 
gegund. 

2o. het herstelli 
bilj.. als: 

te Papendrecht. /' 850 
» Dordrecht, . 840 
» idem 1 829 
» idem .1 800.75 
, idem » ('lllll 
11 l'api'iidiecht, » 580 
>. Dordrecht, . 490 

11 van kaai noren ; ingek. 6 

per M-". per M-
metselwerk voegwerk 

P. A. v. Ilije. Dordrecht, / 35.70 
J. v. d. Vlugt, idem 

/ 1.05 
34.00 waalsteen 0.48 
86.00 Dortschc 
30.70 0 95 
40.00 1.10 
34.84 1.00 
27.90 0.50 

K. v. Dongen, idem 
1). .1. Kwak. idem 
C. .1. Schotel, idem 
N. Klaus, idem 
gegund aan N. Klans. 

's'lluge. 31 Jlei, voor rekening van 's Rijks 
waterstaat: het bestorten van de Hoorlisehe 
hoofden aan den (iudenhoornschen zeedijk ; ingek. 
4 hilj. alsj_ 

te Rotterdam, 
1 Sliedrecht, 
» Hardinksveid, 
» Nieliwhelvoet. 

Erven II. Trip, 
r'. Roskam J/.., 
A. A. Langevold. 
.1. Lagendijk Jr.. 
Raming 

/ ' 91)37.50 
.. 11250 
» 8988 
• 8550 

I I 

/' 2840 
> 2100 
» 2002 

111 » 1995 
» 2245 

hel vernieuwen van 
100 \|3 metselwerk, benevens eenig voeg-, hout-, 
lei- en ijzerwerk aan den toren der Ned. Herv. 
gein., onder beheer van den architect A. Vol
ding: ingekomen 14 hilj., als: 

C. H: 
('. Maleis. 
Jl. II. de Putter 
L. Koole, 
Raming 

llt i i . <-n•><>«.. 29 Jlei 

2o. het maken van een ijzeren draaibrug over 
de sluis te Arkelschendnm; ingek. 10 hilj.. als: 
Van Dorsser eu Terhiust. Dordrecht, / 81195 
E. II. liegeman, Helmond. '» 8500 
G, l.ooijen, llervvijnen, . 8484 
II. A. S. hretlen. Leiden. « 8320 
I'enti en Bauduin, Dordrecht, . 8196 
T, W, Wappepun. Gorichem, » 8113 
Th. liovakkers & Zn., Helmond. . 7800 
.1. S. dé Jongh, Ameide, . 7093 
Maatsch. Prins v. Oranje. 's-Hage, . 7586 
Maatscli. de IJsel. Kampen, « 7000 
Haming . 9150 

Utrecht , 31 Jlei: het afbreken en opruimen 
van 20 woningen, staande en gelegen lnj en in 
de Jan-Jïeijelipoortsteeg te l'trocht; gegund aan 
W. Leon, slooper eu aannemer te Amsterdam, 
voor /' 380. 

kroningen. 1 Juni: liet houwen eener H.-K. kerk en woonhuis der Lerw. Paters Jezuïeten te 
Groningen, ouder beheer van den architect Nic. .Molenaar, te 's-Hage; ingekomen 14 bilj.. als: 

Inschrijvers en Woonplaats. ebeele werk kerk 

Wed. G. ('aniesie ft Co.. llotterdam, 
W. Westerhor. Weesp, 
T. G. Bekhuis en D. Damstra, Leeuwarden, 
Hendriks. Nusnian en Melige, Groningen. 
A. v. d. Jl •, llarlingen, 
P. Vlasman, Utrecht, 
L. G. Struycken. L. de Bont ell J. A. de Bont. I'tiecht, 

v. Ithijn, Naaiden, 
II. de Vos, Utrecht, 
v. Groeiiendaol, 's-llage, 
Hodonrijs, Enschedé. 

Nieiiw'hoer, Oosterheek, 

II 
.1. 
.1. 
J 
Th 
B. Krijnen. Amsterdam, 
W. v. Schaik, Utrecht, 

f 90.980 
95.500 
08,800 
02.777 
93,000 
90.500 
1)0.440 
89.549 
89.513 
87,170 
S7.170 
80.770 
86,120 
83,960 

/' 79.550 
71.700 
73.900 
7-1,497 
73,4.-)0 
06,300 
011.380 
09,000 
09,004 
09 370 
Ofi.895 
66,650 
66.441) 
64,950 

woonhuis 

17,430 
23.850 
20 500 
18.943 
20.000 
22.200 
21.830 
23.390 
21.600 
17,795 
21.775 
20.420 
1» 680 
19,000 

Het laatste biljet niet geldig zijnde, werd het werk aan B. Krijnen, te Amsterdam, gegund. 
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I) K O P M K !( K E K. 

K n r c k , 2 Juni: lint uitvoeren van eenige 
weiken aan ile kandij-fahrick vau M. W. Vervver. 
onder beheer van den architect A. Breunissen 
Troost, aldaar; ingek. 4 hilj., als: 
K I'. Molenaar. te Sneek, /' 3498 
.1. de draaf, » idem » 3420 
F. Prins, » idem » 3300 
M. Konilema, i idem » 2000 
gegund. 

'a-Hage, 2 Juni: to. de uitvoering van her
stellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivier
werken op het Punnerdensch kanaal, den 
Neder-Rijn en de Lok. mot het onderhoud dier 
werken van 1 Juli 'S6 tot en met 30 Juni '87. 
in vier perceelen. 

l'erc. 1, ingek. 4 hilj., als; 
J. II v. Hezewijk. Lobit, 
II A. Pauwen. West pannerden, 
J. II. Hoijinck, Pannerden, 
F. E. Terwindt, idem 
Raming 

Perc. 2, ingek. 7 hilj.. als: 
B. Qeurtsen, Arnhem, 
R. A. v. d. Bergh, Pannerden, 
A. Kraaijeveld. Sliedrecht, 
B. C'. Kortleever. Westervoort, 
J. II. v. Hezewijk, Lobit, 
H. A. Pauwen, Westpannerden, 
F. F. Terwindt. Pannerden, 
Raming 

Perc. 3, ingek. 4 bilj., als: 
R, A. v. d. Bergh. Pannerden, 
F. F. Terwindt, Pannerden, 
A. Kraaijeveld. Sliedrecht, 
G. J. Mol Kuilenhuig, 
Raming 

Perc. 4, ingekomen 4 bilj., als 
A. G. Huyskes, lledel. 
A. Kraaijeveld, Sliedrecht, 
G. .1. Mol, Kuijenhurg, 
T. Swets Tz., Ameide, 
Raming 

to. het onderhoud en herstel der werken aan 
de Nieuwe-Maas, het Scheur en den Ilartel, van 
1 Juli '86 tot en met 30 Juni'87; ingekomen 12 
bilj., als: 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, 
B. de Waerd, Nieuwenhoorn, 
A. Hoer Wz., Sliedrecht, 
G. de Hoog, Gorichem, 
A. L. Bot, Sliedrecht, 
G. Beenhakker Gz., idem 

dezelfde, 
A. Geldens, 's-Bosch, 
Pli. Vorhruggcn, Waddinksveen 
C. Bos Az., Dordrecht, 
G. A. v. llattem, Sliedrecht, 
L. Kalis Kz., idem 
Raming 

4o. het maken van verdedigingswerken aan 
den linkeroever van het Scheur, heneden Maas
sluis; ingek. 8 hilj., als: 
M. Bot, Vlanrdingen, 
Ph. Verbruggen, Waddinksveen. 
L. Kalis Kz., Gorichem, 
A. Geldens, 's-Bosch, 
J. de Jong Az. Jr., Ammerstol, 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, 
B. de Waerd, Nieuwenhoorn, 
J. G. Kalis Pi. , Sliedrecht. 
Raming 

'••Hosch. 2 Juni: het doen van voorzieningen 
aan het voormalig arsenaal op het St. Jacubs-
kerkhof, te 's-Bosch, onder het heheer der genie, 
aldaar; ingek. 4 hilj., als: 
Th. Meuwese, te 's-Bosch, J 16811 
G. de Ruijtor, ii idem » 1645 
Th. A. v. Ravenstein, » idem » 1405 
Th. II. Dirks, » idem » 1460 
Raming » 2060 

A m s t e r d a m . 2 Juni: het bouwen van een 
magazijn met kantoor en twee bovenwoningen 
aan do l)e-Ruijterkade te Amsterdam, voor S. 
11. Ilosnak, onder boheor van den architect V. 

ƒ 24.360 
» 23,567 
i> 22.500 
» 22.260 
ii 22.250 

; 7400 
'» 7100 
» 61152 
» 6868 
• 7460 

ƒ «087 
• 7777 
., 7657 
» 7487 
» 7400 
» 7380 
» 7050 
ii 7420 

/ 18.470 
» 17.376 
» 16,248 
. 16.183 
» 18,920 

/' 26 200 
» 23.849 
. 23.479 

23,460 
27,900 

J 35,800 
» 35.400 
• 34,800 
> 34,430 
» 33,960 
» 33,672 
> 33,444 
> 32,800 
.. 32,166 
» 31.990 
ii 31.450 
» 31.370 

36,100 

j 9276 
» 8764 
> 8619 
» 8600 
> 8232 
» 8100 
» 7800 
ii 7758 

9075 

W. Groeve. te Buiksloot, f 20.303 
A. Aalders, > Amsterdam. » 20,180 
W. Raman, » idem » 20,175 
R. Tim man, » idem » 19.883 
II. do Bruin » idem » 19.200 
P. Groenhui! en A. G. 

Haak, • idem » 18.980 
gegund. 

u i i i i e r i t e i i i l a i i i , 2 Juni: het vernieuwen van 
de Stedummernieuwtil over het Westerwijtwerd, 
voor hot waterschap Hunsingoo; ingekomen 11 : 
bilj ' 

te Lellens, 
• Bedum, 
» Warfum. 
• Apptngedaiu, 
i Hallo. 
'i Westerwijtwerd 
») Mensingeweer, 
» Bedum, 
i> Stedum. 
>i idem 
•i idem 

f 2388 
» 2224 
• 2080 
» 1958 
» 1925 
I 1920 
» 1874 
» 1KI4 
» 1757 
I 1743 
» 1535 

ƒ 25,275 
. 23 350 
» 23.060 
i 2:.'.sllll 
.' 22,773 
» 22.643 
» 22,270 
.. 21.570 
» 21,400 
» 20.989 
I 20.600 

20,450 

Bnvoets Gz.: ingek. 21 hilj., als: 
VV. ü. v. Bcrkum, te Amsterdam, 
G. ter Breaker 
T. II. Kiks, 
J. Koster, 
II. Hendriks, 
P. kampman en J. v. 

Harderwijk, 
A. Paana, 
H. dc Haan, 
H. J. Meekers, 
B. v. Buuren, 
K. J. II. v. Damme, 
P. L. Reijuierse, 
l i . ,1. en G. Haan-

driksmau, 
W. L. Leihhrandt, 
E. R. Kuipers, 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

» 21,995 
» 21.901 
ii 21.850 
» 20,999 
» 20,840 
» 20,800 
» 20,700 

» 20,700 
20,670 

>ls 
F. Ilieters, 
T. Bos, 
.1. Zeldenrust, 
F. A. Stijkel, 
K. R. Danhof. 
li. Jansen. 
C. v. d. Veen, 
II. Moorman. 
A. Pastoor, 
W. II. Rotschiller, 
J. Pott. 
gegund. 
Raming ƒ 1800 

A r n l i r m . 2 Juni: het maken van trottoirs 
met trottoirhanden van Mendigersteen, klinker-
goten en rollagen iu diverse straten der ge-
iiieente: ingek. 12 hilj., als: 

Gebr. v. baaien, 
.1. v. Burk en W. Wissing, 
II. Bolder. , 
J. W. Janssen, , 
L. B. Hasselbach, > 
G. .1. Lucassen en G. Hermeen, i 
M. P. Vale, , 
G. II. v. d. Heijden, > 
W. II. de Haan, Elden, a 
J. de Ruijtor, i 
G. II. A. Eibers. , 
.1. Terwindt, Westervoort, » 

Do gunning is in beraad gehouden. 
H a a r l e m , 2 Juni: het verbouwen der school 

voor lager onderwijs aan het Kleiiiheiligland, in j 
te richten voor burgerschool, alsmede het maken I 
en leveren van meubelen voor die school (her- I 
besteding): ingek. 3 bilj., als: 
Wed. A. Capteijn & Zii„ te Haarlem, ( 4432 
A. Rinkema. » idem '» 3905 
Giebels en v. Servellen, » idem » 3707 
Raming ,, 3420 
gegund. 

I tuk .n l 4 Juni: het af breken der bestaande 
en het houwen eener nieuwe openbare school te 
Gemonde; ingekomen 10 bilj., als: 
T. Schippers, Kessel (N.-Br. 1, 
J. v. d. Donk, St. Michielsgestel, 
L. Paaps, Vechel, 
P. II. Verstoijne, Oosterwijk. 
L. v. Breugel, St. Michielsgestel. 
F. J. v. Wordragen. idem 
T. Schelle, idem 
P. A. Bloem, Bokstel. 
P. Vervoort ,V Co., Gemonde. 
J. v. Rijt en J. F. v. d. Struijk, 

Oosterwijk, 
A r n h e m . 4 Juni: het leveren van 250 kub. 

M. gewasschen grint voor den Arnheinschcn 
Brookdijk; aangenomen door J. van Toll, te 
Arnhem, voor / 1.18s per kub. M. 

( i e r l r h e n i , 4 Juni, voor rekening van het hoog-
heeinraadschapde Alblusserwaard met Arkel bene
den de Zouwe: lo. het repareereu en vernieuwen 
van rijswerken en steenen hermen, alsmede het 
zetten, herstellen en onderhouden van steen-
glooiingen tegen de loopen het maken van 
ongeveer 1100 M> basaltsteenen hormon en het 
leveren van ongeveer 620 ton basaltstortsteen, 
in 12 pencelen; ininsle inschr. waren: 
perc. 1, onder Harderdinksveld, C. Boelhouwer, 

Giesendain. ƒ 31)00 
11 2, idem. dezelfde, , 450 
» 3. onder Sliedrecht, J. Kraaijeveld, 

Sliedreclit, 
» 4, onder Papendrecht, C'. Boelhouwer 

Giesendain, 
» 5, onder Alklasscrdam, J. de Jong 

Az. Jr., Aimuerstoi, 
t 6. onder Nicuw-Lokkerlnnd. 

dezelfde, 
» 7. idem , J. Verschoor, Ammerstol, 
11 8, onder Streefkerk, A. Schoonder-

Woerd. Streefkerk, 
» 9, idem, Chr. Streefkerk, Ameide, 
» 10, onder Grootannners en Langerak 

J. de Jong Az. Jr.. Ammerstol, 
» 11, onder Langerak, P. Zanen 

Hz., idem 
» 12, Tienhoven en Ameide, Chr. 

Streefkerk, Ameide, 

f 5365 
» 5359 
» 5336 
. 5125 
» 4947 
• 4924 
» 4907.06 
1 4890 
,. 4805 

4758 

510 

2576 

2300 

700 
550 

400 
300 

250 

600 

500 

dijk. onder Hardinksveld en Giesendam. met het 
onderhoud tot 1 Mei '87; minste inschr. was 
Job. Kamsteeg, te Gieseudain, voor ƒ 69. 

80. het herstellen van het inagazijngebouvv er, 
de metselwerken der keermuurtjes te Hardinks
veld; minste inschr. was H. Kreukniet, te Har
dinksveld, voor f 54.50. 

'• Hage . 4 Juni: hot spannen en ophangen 
van een draad aan de bestaande palen tusschen 
Amersfoort. Zutfen en Hengeloo; ingekomen 12 
hilj, als: 
P. .1. de Koek, Utrecht, f 697 
P. -I. Hooding & Co., idem .1 676 
C. J. Tierolli; Rozendaal, » 617.6(1 
Th. Troost, Arcen, » 580 
L. Ezeiman. Zutfen, 1 579 
A. W. Wildberg, Bimnik, • 564 
C. v. Doven. Nieuweraiustel, .1 560 
F. M. Giesen. Amsterdam. » 539 
W. v. Dijk. Jutfaas, » 636 
A. v. Seters Jr., Raamsdoiik, 1 625 
A. Machielsen. Wagenberg, «t 509 
1'. Boks. Amersfoort, » 499 
Raming - 76S 

K s i l e r d a n i . 4 Juni: het bouwen van twee 
openbare scholen aan do Vlietlaan: ingek. 19 
bilj.. als: 
('. Meijers. 's-Hage, ƒ 89.973 
M. L. v. Spanje, idem » 89.947 
D. J. lileiiberg. Rotterdam, 11 84,000 
G. v. Rassel, l'trecht, » 79,705 
C. Wvhrnns, 's-llage. » 79,700 
II. Se'cleu. Rotterdam, » 76,250 
A. Meiikemans, idem a 76.219 
J. v. Groenendaal 's-Hage, » 75.391 
C. J. v. Tussenbroek, Rotterdam, » 75.000 
P. G. Winters. Kralingcn, » 74,444 
II. .1. Heiman & Zn., Rotterdam, n 73,945 
J. Schoenmeijcr cn A. Kos Koolhaalder. 

idem » 73.778 
J. Snruijt en A. v. Staveren Jr., Kralingen. • 72.839 
A. Looijmaus, Rotterdam, » 72,143 
A. D. Lucas, Zevenbergen, » 71.969 
Wed. G. Camesie &, Co., Rotterdam, » 71.591 
A. P. P. Boef en G. Pelt, Kralingen, » 71,495 
.1. de Puij. Rotterdam, » 69,300 
.1. B. Sjerp, idem » 68.0C0 

2o. het doen van herstellingen enz. aan de 
1 Nieuweramstel,» 20,380 rijswerken en de waterkeering in den Nieuwen-
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A m s t e r d a m , te 12 uren. door burg, en weth.: a. bet gewoon onder
houd van- eu het verrichten van herstellingen ged. '80 aan sluis- eu 
waterwerken, scheepvaartinrichtingen enz.; b. het houwen van een 
srlioepsstoiger in het Westerdok. 

A m s t e r d a m , te 2 uren. door de lloll. Uzeren-spoorwegmaatschappij 
in kamer no, 40 van het centraal administratiegebouw: liestek no. 386, 
de levering van 20,000 stuks halfronde eikenhouten dwarsliggers. 

Ut rech t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau : 

io. de levering van eikenhouten dwarsliggers, in vijf perceelen (Be
stek tao, 103»: 

2o. de levering van eiken wisselhout en eikeujhrugliggei's, in zes 
perceelen {Bestek no. 104). 

Inl. aan het centraalbureau en bij de ingenieurs W.,!. Klerk de Reus 
te Mi-|i|..'l en H. E. Beunke, te Breda. 

's-Bosch , 'savonds , uren. door J. Schumaker. in bet kofliehuis 
het Parlement: het maken van een bovenhuis en een kantoor niet bij
levering van de daarvoor noodige materialen. Inl. bij den architect L. 
Derks, aldaar. Aanw. gehouden. 

U i t h o o r n (N.-H.1, ten kantore van den opzichter .1. van der Breggen: 
de levering van ongeveer 400 M : s onderhoudsgrint ten dienste van de 
wegen in den Noorder Logmeerpolder. 

R i l l a n d - B a t h <Zeel.), door het bestuur van den Reigerbergschen 
1 mlder, bij den dijkgraaf: 8000 bos Brabantsch eiken rijshout, 440 bos 
eiken gaarden. 500 idem eiken staken. LJ00 stuks masten perkoenpalen. 
300 M* recht masten glooiinghout, alles te leveren vóór den wal te 
Bath, vóór 1 Aug. 

W o e n s d a g , Ift J u n i . 
Cats (/eel.), te 10 uren. door het bestuur der waterkeering van den 

calarniteusen Loendert-Abrahaui|>older, in de gemeenteraadskamer: het 
herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '87. van de 
aarde-, kram-, steenglooiing- en andere werken aan genoemden polder, 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 7312.30. 

Uoes. te 10 uren. door de oestermaatschappij Wolfaartsdijk op het 
slot Ostende: het doen van metselwerk en bevloering iu den oesterput, 
liggende voor den zee:hjk van den Oosterlandpolder te Wolfaartsdijk. 

's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz : de uit
voering van werken tot uormaliseering van de rivier de Waal, onder 
Leeuwen, provincie Gelderland, tusschen de kilometerraaien 50 en 52 
Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te's-llage. en den ingenieur 
Stieneker, te Nijmegen. Aanw. gehouden. Raming ƒ 17,200. 

'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
uitvoeren van baggerwerk in de rivier de Oude Maas tusschen de kilo
meterraaien 120 en 121. onder de gemeenten Dordrecht, beboorende 
tot de werken der Dordsche waterwegen. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur De Bruijn en den opzichter De 
Kiewit. beiden te Dordrecht. Aanw. gebonden. Raming /' 13,385. 

V l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: a. ver
bouwingen in- en b. herstel en verbetering van het gebouw van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal en aangrenzende gebouwen te 
's-Hage. ltd. bij den rijksbouwmeester in het 2e district en den hoofd-
< pziehter J. A. Weinberg, beiden te 's-Hage. Aanw. trehouden. Raming 
J 17,371. 

He l IcToe t s lu l s . te l l 1 / , uren, door de directie der marine: het 
inrichten van de bestaande houtrnagazijnen tot overdekte sleephellingen 
cn bergplaatsen voor torpedobooten. Aanw. gehouden. 

W o r k u m , te 12 uren, door burg. eu weth.: de straatverlichting in 
die gemeente, door middel van loopend gas, over een tijdvak van 20 
jaren, onder gunstige voorwaarden van overneming van de bestaande 
en in volle werking zijnde fabriek met toehehooren. 

H o l N w a r d , te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van eene 
klinkerbostrathig langs de Kerkstraat en het (iiootzand. iu 2 perc. 

Wee l (Held.), te 2 uren, door burg. en weth.: het maken van eenige 
verbeteringen in het schoollokaal. Aanw. te 11 uren. 

Middel»! inn. te 4 uren door burg. en weth.: de levering van 80 
stère grint en 40 stère keislag, langs de wegen. 

Y o l l c n h o v e , door den dijkgraaf van het le dijksdistriet in Overijsol: 
«Ie levering van 300 M 3 grove gehorde riviergriut, vóór 1 Oct.. 15Ö M 3 

banco wal Blokzijl eu 155 idem te Kuinre. 
. ü i e u w c i i d a m , in het kofliehuis de Zou: het bouwen van oen graun-

pakhuis buiten op den VVaterlaudschen zeedijk, aldaar. Aanw. gehouden. 
I londerdag , 17 J u n i . 

' s-Hage, te 11 uren. door het ministerie van marine: de levering 
Tan 510 stuks tonsteeuen, eu wel: 20 le soort, 30 2e soort. 003esoort. 
150 4e soort, 100 5e soort eu 150 Be soort. 

W o e r d e n , te 11 uren, door het college van commissarissen van den 
Kameriksrhen zandweg, in een der lokalen bij A. Buijs: de levering van 
UOO stère lijne grint ten behoeve vau gemelden weg. Bilj. inzenden tot 
1 uur VÓOT de besteding. 

L i n d e n (N.-Br.). te 12 uren. door burg. en weth.: het verhoogen, 
Verzwaren en verleggen van een gedeelte Maasdijk onder Linden, van 
; ,ï den dijk beneden de spoorweg brug te Katwijk, door het Rijk aan-
*.r''legd tot aan het zoogenaamde Oijensehe sluisje, aldaar, lid. bij den 
architect H. A. Aehterbergh, te Boksmeer. Aanw. 17 Juni, te 9 uren. 

G r o n i n g e n , te 12^ uren. door buig. en weth.: het verven en be
tuigen van de boerenhehuizing op de plaats no. 1 en het bijverven 

van de boeieiibeliuizingen op de plaatsen no. 2, 3, 4en 5 in den nieuwen 
Ruigezandsterix dder. 

Kcden (Geld.), te 1 uur, door burg. en weth :j het leveren eu aan
brengen vau straatnaamborden met toehehooren te Velp. Bilj. inzenden 
17 Juni, voor 12 uren. 

Hergen-op Z o o m , te 1 uur, in het kofliehuis de Draak: het maken 
van een steenen duiker niet leiding voor den aanvoer van versch en 
den afvoer van gebruikt water met daarmedein-veiband-staande werk
zaamheden, ten dienste van den oesterput der lirma C. Hartng & Co., 
te Bergen-op-Zoom. Aanw. 16 Juni, te 10 men. 

M een bergen. te 3 uren. door burg. en weth.; het veranderen der 
drie bestaande schoollokalen in de kom der gemeente en het bijbouwen 
van drie nieuwe lokalen, met bijlevering van alle benoodigde materialen, 
en de borden, banken, kasten en kachels, gevorderd voor zes lokalen.. 
Aanw. gehouden. 

I l r o g e h a m . door J Veenstra: eene vertimmering der boerenhuizing, 
bewoond door J. G. Veenstra. Inl. bij R. A. de Jong. Aanw. 15 Juni, 
te 1 uur. 

V r i j d a g . I* J u n i . 
BuhMuni (N.-H.), te 11' 2 uren. in het kofliehuis de Valkeuier: het 

ïti oi. ec 
Nassanlaan. aldaar. Inl. bij den bouwkundige T. B. Vrakking. te Bussuin. 
Aanw. te 10 uren. 

's-Hage, te 1 uur. door burg. en weth.: het graven van een uit
wateringskanaal van de gasfabriek te 's-Hage tot in zee, ten behoeve 
van de waterverversching. met de bruggen, sluizen en andeie kunst
werken, daartoe beboorende, in 2 perceelen en iu massa. Aanw. ge
houden. Raming perc. 1 / 2:10.000. perc. 2 ƒ 590.000. 

M a a s t r i c h t , te 4';2 uren. door het burgerlijk armbestuur in het 
gesticht Calvarienhcrg: bet afbreken en verbouwen van eenige be
staande gebouwen, alsmede bet daarstellen van een nieuw gebouw in 
de nabijheid van het gesticht L'alvariënberg in de Abtstraat. Aanw. 
gehouden. 

Z a t e r d a g , f » J u n i . 
Wonse radce l , te 10' x uren. door burg. eu wetlï.: bet uitvoeren van 

eenig baggerwerk in de havengeul te Makkmn. Aanw. 15 Juni, te 
11 uren. 

W o r k u m , te 12 uren. d'Mir burg. en weth.: bet maken van 100 M. 
nieuw kistwerk met steenen voet ing nabij den vuurtoren, met gedeelte
lijke bijlevering der benoodigde materialen. Inl. bij den gemeentear-
chitect 

M a a n d a g , 21 J i m l . 
V l l a g e , te 11' a uren. door iiet ministerie van waterst. en/.., aan 

het gebouw van het prov. best.: de verbetering vau de suatie door de 
haven van Goederet-de. beboorende tot de zee werken in de provincie 
Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage, 
en den opzichter Dalebont, te Goedereede. Aanw. 15 Juni. Raming 
/' 2820. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het verzwaren van 
de bestaande kade en liet voortzetten dier omkading van het binnen
terrein, bestemd voor asch- en vuilnisbelt, gelegen in deSloter-binnen-
en Middelveldscho gecombineerde polders, aan de Kostvei loren Wetering 
onder de gemeente Sloten. Het ophoogen van het b< Itterrein enz. lui. 
bij den stadsingenieur, raadhuis kamer no. 100. 

IMn*dag. 22 J u n i . 
H a a r l e m , te 10 uren, door het bestuur van den Grooten IJpolder, 

in de sociëteit: «Trouw moet blijken": het verzwaren van een gedeelte 
van den ringdijk, langs zijkanaal F, bij Halfweg. Aanw. 16 Juni. te 
9 uren. hij Halfweg. 

A l k m a a r , te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het Ambacht 
van Westfriesland, gen. Geestmer-Ambaeht, in het Logement Noord-
holland: het gewoon onderhoud der Westfrtesche dijkswerken met de 
levering van alle materialen enz. Inl. bij den opzichter A. Fraij, te 
St. Maarten. Aanw. 19 Juni. te 10 uren. 

A l k m a a r , te 12 uren. door dijkgraaf eu heemraden van het Ambacht 
van West friesland, gen. Geestmer-Ambaeht, iu het logement Noord
holland: het gewoon onderhoud van den Geestiuer-Ainbachtsdijk met 
aanlioüiigheden. 

* i i e e k , te 12 uren. door burg. en weth. van Wijmbritseradoel: 
lo. het maken van een walbescboeiing langs den Waagswal met bij

behoorende werken, het verstralen van dien wal, de Koemarkt, de 
Wijdesteeg enz., te Woudsend; 

2o. bet verstraten van een gedeelte van den weg ten noorden van 
het dorp Heeg. 

Aanw. 19 Juni, te Heeg te 11 uren en te Woudsend te l uur. 
K r o n i n g e n . te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: bet maken van plankheschoeiingen met 
en zonder steenstapeling langs den kanaal boord van den Rijks-grooten-
weg van Groningen naar Delf/ijl. Inl. bjj den hoofdingenieur, den 
ingenieur, den opzichter Raammaker, allen te Groningen, en den opzichter 
Stratingh, te Delfzijl. Aanw. 15 Juni. Raming ƒ 12,100. 

P h i l i p p i n e , te 3 uren. door het bestuur der waterkeering vau den 
calarniteusen Stad-Philinpinepoldor in het gemeentehuis: het herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '87, van de aarde-, kram-, 
rijs- eu steengliKiiingswerkeu aan de waterkeering van boveugenoemden 

Cdder. Aanw. 15 en 18 Juni, telkens van 10 tot 12 uren, waartoe het 
latuur op de haven zal bijeenkomen. 

Wori i t tdag , 2 3 J u n i . 
' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

oprui men van gronden aan den linkeroever van den Amer en in het 
bed dezer rivier, benevens het aanbrengen van eene oeververdeiliging, 
onder de gemeente Hooge- en Lage-Zwaluwe, provincie Noord-Brabant, 
beneden kilometerraai 05, behoorende tot de werken voor het verleggen 
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van tl.- uitmonding dor rivier de Maas. Inl. aan het bureau dor werken 
voor de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch. en den ingenieur 
('aland, te Lage-Zwaluwe. Aanw. 16 Juni. Haming J 9000. 

N-llnge. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
Opruimen van gronden aan den linkeroever van den Aruer eu in liet 
bed dezer rivier, benevens bet aanbrengen van eene oeververdediging, 
onder de genuien te Hongo- en Lage Zwaluwe, piov. Noord-Brabant, 
behoorende tot de werken voor liet verleggen van de uitmonding van 
de rivier de Maas. Inl. aan bet bureau der werken voor de verlegging 
van den Uaasmond. te 's-Bosch, en bij den ingenieur ('aland. te Lage-
Zwaluwe. Aanw. 16 Juni. flaming ƒ 79.000. 

' • -Hage, te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud der weiken. behoorende tot de leidanimen in het Zwolsche 
Hiep, in.'i de verlichting en afbakening van dat vaarwater, van ! Juni 
'86 tot en niet 30 Juni '87. Inl hij den hoofdingenieur Van der Toorn, 
te 's-llage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 16 Juni. 
Raming f L7.180. 

'M-llMge, te 11 uren. door liet ministerie van waterst. enz.: het weg
ruimen van een in de Beneden-Menvede, onder dn gemeente Sliedrecht, 
gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te's-Hage, 
den ingenieur De Bruijn. te Dordrecht en den opzichter Van de Kreke. 
te üürichom. Aanw. 16 Juni. Raining ,'* 610. 

UelI'tnliiiYiMi. te 2 uren, in het sociëteitsgebouw Concordia: het 
maken van 3 pukhui/.en aan de Voorhaven W.-Z., te Delftshaven. Inl. 
bij den architect M. M. Lourens Jz.. aldaar, Aanw. 10 Juni, te 11 uren. 

aio it.: i • -II.IK , 24 J u n i . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best : het verbeteren van 's Rijks zeewerken 
op het eiland Wielingen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en 
den ingenieur Hoogenboom, te Hoorn Aanw. 17 Juni. Raming ƒ 11.300. 

M i d d e l b u r g . te 12 uren door den directeur der registratie en 
domeinen: het doen van hef,tellingen aan den spuiduiker in de kade 
van den spui boezem, gelegen \ »or den Vergaertpolder iu den Brakman, 
bij Philippine Aanw 17 en Ivl Juni te lo uren. 

mr burg. en weth. van Ooststellingwerf: 
«taande en bouwen van nieuwe scholen 
i van een oiiderwijzerswnning te Lan-

teu van ile scholen te Appelscha (no. 1), 

Oooterwolde. te 12 uren 
lo het afbreken van de 

te Kivhteloo eu Hauler wijk 
gedijke; 

2o. het verbouwen en ver; 
Donkerbroek en Haule. 

lui. bij den gemeeiitearchit'vt II. Vrijburg, te M.ikkingu. 
I tm: f id MUI . te 2 uren. d-«»r de architecten .1 Stok \* Zn., in het 

Hotel du l'as<age: het bouwen van een pand. ingericht tot paarden-en 
wagenstal. hooizolder en bovenwoningen. Inl. hij genoemde architecten. 
Aanw 21 Juni. te 2 uren. 

Af rc l l eo r i t , te 2 uren ten kantore der Kon. Nederl. Loeaal-spoor-
Wegnuatsehnppij: Bestek no. 15. het maken van gebouwen en inrich
tingen voor den locaalsnoorweg Apeldoorn—Deventer. Inl. bij den 
hoofdingenieur-directeur K. H. van Bredi-rode le Apeldoorn, en den 
sectie-ingenieur M. L. de Wildt, te Deventer. Aanwi 17 Juni. Raming 
ƒ 13,1 ÜC 

V r i j d a g , 2A J u n i 
A r n h e m , te uren. diKir burg. eu weth.: het leveren en leggen 

van een cementen riool met aanverwante werkzaamheden. Aanw. 18 
Juni, te in uren. aan het bureau van publieke werken. 

'•-Hage, te 1 uur door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstelegi-aa.hjiien in de afdeeling Utrecht, 
in twee perceelen. Inl bij den inspecteur, chef van het technisch 
bebeei .Ier Rijkstelegraaf, te 's-Hage, eu bij den lijninspecteur, te 
['trecht. Raming: perc. I / 1070, perc. 2 ƒ 1.40. 

Z a t e r d a g , 2U J u n i . 
Wllhelmlnadern (Zeel.), te II uren. door het bestuur' der water

keering van den calamiteusen Oost Bevelandpolder. in het gemeente
huis: het gewoon onderhoud met vernieuwing der weiken tot 30 April 
'87, aan de waterkeering van hoverigenoemden polder, in een perceel. 
Aanw. 10 en L;2 Juni. te 10 uren. 

Leeuwarden, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van 
twee lokalen bij de gemeente** hooi no. '.). 

Manuring , 2S J u n i . 
•Vii-diiliigen , te 12 uren. door den prov. inspecteur der directe be

lastingen, aan zijn bureau: de bouw van eene woning en kantoer vota' 
een komtuies-ontvanger te Xit-uweschans. lui. bij den rijksbouwmeester 
in het le district, te 's-Hage. Aanw. 21 Juni. te 1 uur. 

Mjmegf i i , te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van 
bouwterrein, ten haren kantore iu de Van-Woldeivrist iaat 14: het 
houwen van twee villa's aan het Keizer-Karelsplein, aldaar. Inl. aan 
genoemd kantoor. Aanw. 28 Juni, te 11 uren. 

Woensdag , 3 0 J u n i . 
'•-Hage, te l l uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van baggerwerk langs den linkeroever van het Scheur, 
boven Maassluis, ter voortzetting der opruiming van de Boschplaat, 
voor de ver-betering van den waterweg langs Rotterdam naar zee Inl. 
bij den hoofdingenieur' Van Diesen. te 's-Hage. den ingenieur' Leemans, 
te Rotterdam, eu den adjunct-ingenieur Francois, teHoek-van-Hol land. 
Aanw. 1:3 Juni te 12 uren. Raming ƒ 185,000. 

Donderdag , I J u l i . 
' K - H O M - I I , te 10l/.2 uren, door het bestuur van den [polder Van der 

Eigen, op het raadhuis: het afdammen droogmaken en herstellen van 
de Rosuialensche sluis, gelegen iu don ouden dijk. nabij Orthen. tus
schen het nieuwe en het voormalige stoomgemaal des polders. Aanw. 
2v' Juni te 10 uren. 

H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: 

|o, het maken en leveren van L00 betonblokken voor de zoobrekers 
van de havenhoofden te Umuiden, behoorende tot de Werken van het 
Noordzeekanaal. Raming / 16.000; 

2o. de uitvoering van eenige onderhoudswerken ten behoeve van de 
Keulsche Vaart, in Noord-Holland. Raming / I4r»7. 

Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Blom, te 
Amsterdam. Aanw. 24 Juni. 

V r i j d a g . 2 J u l i . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

h"et gebouw van het prov. best.: bet maken van een peilput, terp en 
gebouwtje voor een rogistreorenden getijmeter Op den Westhavendijl. 
bij het hoofd te Zieriksee. Inl. hij den hoofdingenieur in het lie 
district, te Middelburg, en den ingenieur te Goes. Aanw 24 en 2."» 
Juni. Raming ƒ 8000. 

V B o i H - h , te lO'/j uren, door bet ministerie van waterstaat, enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het, maken en leveren van drie nieuwe 
brugschepen en het uitvoeren van bij behooren de werken, ten behoeve 
van de schipbrug over de rivier de Maas te Hedel. lui. bij den hoofd
ingenieur iu het 6e district, den an-ondissements-ingenieur Keurenaer, 
heiden te 's-Bosch, en den opzichter Vroeg, te C'ievecoeur. Aanw. 23 
Juni. Raming ƒ 7200. 

Woensdag , 7 J u l i . 
'•-Hage, te 11 uren, dooi- het ministerie van waterst. enz.: het 

opruimen van gronden in het bed van den Aruer en het maken van 
daarmede in-verhand-staande werken onder de gemeente Made en 
Drimmelen, provincie Noord-Brabant, tusschen de kilometerraaien fio en 
63, behoorende tot de werken voor het verleggen van de uitmonding 
iler rivier- de Maas. Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging 
van den Maasmond te 's-Bosch en bij den ingenieur Galand, te L:ige-
Zwaluwe. Aanw. 30 Juni. Raming / 168.000 

V r i j d a g . ' tt J u l i . 
' f t-KoNfli, te LO1/- uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het herstellen van storm- en 
wuiterschade aan de werken, behoorende tot het kanaal de Dieze. lui. 
bij den hoofdingenieur in het 6e district, den ingenieur Keurenaer, 
heiden te 's-Bosch, en den opzichter Vroeg, te Crevtcoeur. Aanw. 2 
Juli. Raming / 46.J0. 

L e e u w a r d e n , te IJ uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van bestratingen op den 
Rijksweg van Leeuwanl n naar de Overijsolsehe grens, in de provincie 
Friesland Inl. bij den hoofdingenieur te Groningen, den ingenieur te 
Leeuwarden en den opzichter Koorevaar, te Heerenveen. Aanw. 5 Juli. 
Raming ƒ 4921, 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van stroohepotingen en helm-
beplanting, benevens liet maken van afrasteringen op en naast de beide 
ge.le.dten van den Stuifdijk, tusschen de Kooi- en Oerderduincn op het 
eiland Ameland, hein torende tot de zeewerken in Friesland Inl bij den 
hoofdingenieur te Groningen, den ingenieur te Leeuwarden en den 
Opzichter Ten Doesscliute te Leeuwarden. Aanw. 5 Juli. Raming 
ƒ 2600. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov, best: het maken en inhangeti van een 
paar buitenvineddeuren in den zuiderkoker van de zeesluis de Nieuwe-
zijlcii, onder Engwierum, behoorende tot de zeewerken in de provincie 
Frieslmd. Inl. bij den hoofdingenieur te Groningen, den ingenieur te 
Leeuwarden en den opzichter Ten Doesschate te Leeuwarden. Aanw. 
5 Juli. Raming / 1444. 

Prijsopgaaf gevraagd voor de levering van circa 50.000 KG. gegoten
ijzer aan buizen, ten behoeve der Locaal-spoorweginaaNehappij Holland's 
Noorderkwartier. Adres den ingenieur Krieger, te Medemblik. 

U K Ü P M E R K E R 

te Nieuwediep, ƒ 9060 
• idem » ".«123 
• idern » 8720 
• Medemblik, » 6900 
• Staveren, » 6780 
» Wognum, » 6450 

Kolhorn. » 6300 
» VVieringen, 

Sliedrecht, 
> 6075 

» 
VVieringen, 
Sliedrecht, i 51)02 
Wielingen, i 6990 

• idem • 5010 
m idem • 5260 

7 Juni: de vernieuwing van «le 
• het Hoendiop te Enuuiutil; ingek. A v L o o r 

V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
U l r r l i i R i n . 28 Mei: het maken van 200 M 

steenglooiing. het leggen van een vangdam en 
verswaren van dijken, voor het heemraadschap 
Wieringen; ingekomen 12 hilj,. als: 
Gebr Klein, 
G. Moorman, 
Gebr. Jansen, 
Joh. Gijselaar, 
li M. de Hoer, 
S. Tool, 
K. Sehreoder, 
N. Heiiblok, 
J. G. Kalis, 
P. .1. de Vries, 
J. Poppen, 
C. Kroon, 
gegund. 

II i n . o i n , 5 Juni 
gelegen aan de Vlietlaan aldaar, onder helleer 1 onder helleer van den architect A. Salin G.Bz.; 
van den architect J. K. Everts; ingekomen 10'ingek. 18 bilj., als 
bilj.. alsi 

f 13.7501 
» 13,640 i 
. 12,765 

het houwen van een villa, 

X u l i t l i u r n , 
draaibrug ovet 
17 hilj.. als: 
K. .1. Ilijkstra. 
I>. II. Dopheide, 
A. 11. Teiiinga. 
A. Schreuder Jr., 
.1. N. Krui/inga. 
.1. Timmer Jr., 
.1. /elilenrust, 
S. [I. Kreiner, 
O. Kerkstrate. 
J. Pot, 
W. II Hottschafer 
T. Hos, 

0300! •'• v. il. Veen, 
II. Fi'iinsina, 
.1. l.uhsen, 
Th. Croon, 
A. J. lioiininga. 
gegund. 

A i n . l c r i l a in . S Juni: het verhouwen der 
magazijnen van .1. C.ihen Jr., in de Kalverstraat 

te Kollum, f 8400 
» Groningen, 7930 
i Grootegast, • 7867 
n Groningen, n 7827 
•• idem x 7703 
i) Obergum, l 7755 
i Warfum, • 7607 
* Bedum, 7670 
« Muunekezijl. • tfm 
» Stedum, » 7660 
» idem • 7507 
n Bedum, • 7540 
i Mensingeweer, i 7305 
't Grijpskerk, i 7300 
» Zuidwolde. 1 581A 
»t Groningen, » R087 
» Bedum, 6580 

de 
G. Majoor, Bussum, 
G. Tuenissen, Hilversum, 
J. Mulder, Arnhem. 
Van Noi reu en Schipper, Bussum, » 11,55" 
H. R. Hendriks. Os, i 11,490 
H. J. G. Haaudriksnian, Amsterdam, i 11.228 
K. J. H. v. Dam me, idem » 10030 
A. Keert, Hilversum, > 10,-00 
E. v. Klaar wat er, Bussum, f* 10,430 
E. J. Jurriens, Naarden, » 10,275 

Helft, 5 Juni: het afbreken van een pand 
aan de Voldersgracht en het bouwen van een 
dubbel winkelhuis voorde Belftschecoöperatieve 
wikelvereeniging; ingek. 11 bilj., als: 
W. N. v. Ipenburg, 
0. v. d. Hoorn, 
Gebr. .1. J. en J. Ll 
W. Franke, 
W. F. C. Schaap, 
D. Huurman, 
N. Rodenburg, 
J. R. Vos, 
J. Luxemburg, 
H. Beiier, 
J. H. Valk. 

's-lloseh , 7 Juni: het bouwen van een sigaren-
fabriek met heerenhuis op de voormalige cspla-j B. rl, Clercx, Bokstel 

te Helft, / 10,945 
" idem > 10,270 
> idem » 10.179 
I 's-Hage, i i 9.850 
. Delft • 9.820 
» idem . 9.79* 
* idem . 9,784 
» idem • 9,775 
» idem .1 9,548 
» Hof V. Delft. • 9.53S 
.1 Rijswijk, ii S.990 

liaan, f 88,653 
Maks en llnekholst, . 28.220 
K. J l l . v. Damme, i 27,900 
R. Timman, * 27.449 
A. l'aans. » 27.300 
II. \V. A Paans, l 27,275 
C. Rietsnijder, • -'6.160 
W. L. I.eihlirandt, i 26555 
B, v lluuren, • » 26.500 
Oruijfl' en Schouten, » 26 480 
II. Rietsnjjder & Zn., » 26,251) 
J. Koster. i ' 25.450 
Oerlijn en de Haan, • 25,200 
W. Voskuijl, » 24,740 
\V. Grave, » 24.506 
P. S. Reijnierse, » 24,400 
E. R. Kuiper»! " 2 : t - 5 u 0 

11. de Bruin, . 20,350 
K i i t t r r d n n i . 8 Juni, ten behoeve van de 

gemeente-gasfabriek aan den Oi.stzeedijk. de 
levering van: lo. eikenhouten dwarsliggers; 

(Hongarije), 
J. H. v. llo.igervv.iu, liokstel, 
J . .1. v. d, Keulen Pz.. idem 
.1. Nahuijs. Groenlm 

nade. onder 
Hoeiiselaars; 
L. Hiirkens, 
Frankefort, 
Th. Dirks, 
L. J. Metz, 
J. v. Een), 

beheer van den bouwkundige F, 
ingekomen 8 hilj. als: 

te 's-Bosch, ƒ 17,095 
idem » 15.855 
idem » 15,770 

Z -Hommel, n 15,767 
'a-Bosch, ii 15,747 

J. v. Rijt en I'. Versteijnen, • tlosterwijk, » 16,310 
A. H. Deckers. • 's-llosch, » 14.970 
G. de Ruijter, » idem n 14.130 
gegund. 

i . r i i i i i i i ^ e n , 7 Juni: h e t houwen van school
lokalen enz. bij de burgerschool in de Violen
straat; ingek. 16 bilj.; minste inschr. was A.de 
Vries, t e Groningen, voor ƒ 9657. 

V r o n i n g f • • , 7 Juni: het witten, wasschen 
der glasruiten, verrichten van voetwerken enz. gemeente-gasfabriek aan den Oostzeeihjk 
aan het beursgebouw; ingek. 3 bilj.; minste! levering van: lo. stalen spoorstaven, stalen 
inschr. was M. O Ülthoir, te Groningen, voor laschplaten en inotalcn;dwarshggers; ingek. 3 
ƒ 627. ! bilj.. als: 
' ipelduorn. 7 Juni: het doen van herstel- j Société anonyme des Aciéries d'Angleur. 
lingen en vernieuwingen aan de bouwhoeven, | Renory (België), t J 12,5,9 
de s l a g l i i H i m e n in het Soerensehe bosch, en de 

ƒ 3250 
. 2266 
• 2120 
> 2118 
. 1981) 

2o. eiken wisselhiuit, lirugliggers en loopplan
ken ; ingekomen 8 bilj., als: 
J . en A. v. Vollenhoven, Rotterdam, 
L. W. Versprille. Nijmegen, 
G. T. Coei-s. Arnhem, 
li. II. Clercx. Hokstel. 
A. v. Stolk .4 Zn., Rotterdam, 
,1. Nahuijs, Groenl.'io. 
J . A. v. 'il. Eerden Wz., Hokstel, 
M. Kronlierger .t Solui, Budapest, 

3o. meskant bezaagd grenen ribhout en plan
ken; ingek. 8 bilj. als: 
A. v. Stuik & Zn., Rotterdam, / 1649 
J. en A. v. Vollenhoven. idem » 1577 
W. S. v. il. Wetering .t Co, idem i 1195 16 

tlotterdani, 8 Juni. ten behoeve van dc 

f 9909 
'» 9497 
. 9448.20 
» 9100 
» 8673 
. 84K2 
. 8254 
• 6550 

brug hij de Eendekooi en in den weg naar 
Wiessol,' behoorende tot het kroondomein; ingek. 
8 bilj, als: 

te Apeldoorn 
. idem 

H. I.. v. Loenen, 
Wed. A. Koopman, 
H. v. d. Braak, • mem 
W. L. Smit. » idem 
A. Radstaak, » idem 
J. v. Fe—ill, » idem 
G. Huurman. o idem 
J. Buitenhuis, n idem 
gegund. 

L e l d e n , 7 Juni: het verrichten van herstel
lingen aan- en vernieuwing van eenige ge
meentelijke bruggen. 
Perceel 
I, hoogste inschr. D. Ossevnort, Leiden, ƒ 667 

/' 687 
» 675.69 
» 649 
n 628 
» 589 
ii 541 
I 643.50 
ii 489 

minste 
2, hoogste 

minste 
3, hoogste 

langste 
4, hoogste 

minste 
5, hoogste 

minste 

G. de Vink, idem 
J. Mooten, idem » 

II, Lange/aal .t Zn., idem » 
T. Los, 

Gebr. Suiittenaar, 
P. L. Neuteboom. 
P. Hasselbaeli, 

T. Los, 
A. P. Pkinjer, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

383 
823 
767 

5444 
4641) 
1283 
999 
767 

Hoorder Bergwerk* flütten verein. 
! Hoerde (Westfaleu). » 12.52 
(ieveke & Co., Amsterdam. » 10,97! 

2o. stalen tiingbewegingen, gegoten-stalen 
I oinweinJiiaie puntstukken enkmisitukken, ij/.o-
j ren excentrieken en stalen contrarails, een en 
'ander met toeliehooren; ingek. 1 biljet van de 
I Machiucfalirik nDoutschland", Dortmund, voor 
ƒ 9220. 

| So. stalen nnderlegplaten, ijzeren klemplaten 
en haakhouten, stalen veerriiigeu. gegoten-ijzer 

; sluit- en steunklossen, steunschoenen, ijzer 
| moer- en dookbouten; ingekomen 2 hilj., als: 
! II. E. Oving Jr., Rotterdam, ƒ 4674 
Geveke & Co.. Amsterdam, • $69! 

i »-l lnseli , 8 Juni: de verbouwing van het 
bestaande kerkgebouw der Israëlietisclie ge-

1 meente met overwelving van een gedeelte der 
I Dieze is gegund aan L. Frankefort, te 's-l!osch. 

I ' i i t l e r s l i o e k . 8 Juni: het houwen eener 
nieuwe hoiiwuianswoning niet annexe graan
schuur en steenenhenl onder Ninoatisiloiji, voor 
Joh. Maasdam Az. onder beheer van den archi
tect II. Beljers. 

Perc. 1, het timmer, fundeer-, lood-, zinkwerk 
gesmeed-, getrokken- en fabrieksijzeinerk 

II. Weeda JollZ.. 
.1. Sneep, » 
J. Visser, » 
A. Weijers, » 
C. Verboom, » 
.1. Ph Beukema, » 

Perc. 2, het aard 
marmer-, cement- i 
rangvloer; ingek. 8 bilj. als: 

te Oud-Beierland, /' 6444 
• Mijnsheereiiland. t 5998 
» Zuid-Beierland, » 5870 
* idem » 5850 
ii Niniiansdorp. i 5825 
• idem . 51190 

metsel-, hardsteen- en 
stiiradoonverk niet den 

I). 't Hooft. 
Th. v. Loo. 
R. v. d. Berg, 
L. v. Oiiilheusden, 
.1. 't Hooft, 
D. v. d. Berg, 
W. ' i Hooft, 
G. Pijl. 

te Niiniansilorp, 
• West maas, 
» 's Gravendeel. 
>i Maasdam, 
ii Niunaiis,lor|i. 
n idem 
ii idem 

idem 

f 5110 
> 4968 
» 4965 
» 4964 
« 4960 
.1 4950 
. 4947 

4390 
3, het rietd.kkerswerk; ingekomen 4 

te Stnjen. 
n Groote-Liniit. 
» Pllttershoek. 
» Mijnsheerenland, 

8 Juni: het bouwen van een 
voor H. R. van der Veen; 

f 625 
» 622 
* 498 
» 420 

i 667 ingek. 6 liilj., als: 

I 
bilj 
T. de Vries, 
A. v. d. Sijde, 
!>. Kalis, 
P. v d. Sijde, 

\\ I hl ei * :i u i . . 
biirgerbehuizing, 
ingek. 5 hilj., als 
F. Ivammenga, 
R. Wichertjes, 
D. de Groot. 
11, Hni/in_'. 
E. Bulder, 
gegund. 

H e l d e r , 8 Juni: het slechten van voorwerken 
in de stelling van Helder, onder het hehe.ir der 
genie, aldaar; ingek. 16 hilj., als 

te Wiidervank, 
ii idem 
» idem 
i idem 
i i idem 

ƒ 2900 
» 2649 
l 2344 
• 2222 
» 2137 

.1. Km >ij 
Gebr. Klein. 
I1. Duinker. 
C. J. Ilartog, 
B. Boon, 
A. Vos, 
S. Krijnen. 
P. Spruit. 
A. Graal!', < 
G. Moorman, . 
Gebr. Janzen, . 
VV. H. Swets, . 
H. v. Rijn, » 
C. Bos Az.. i) 
A. Bos. . 
K. .1. Versteeg, » 
Raming 

M i d d e l b u r g , 8 Juni 

te Amsterdam, 
» Helder. 
i Amsterdam, 
i i idem 
,. Helder, 
» Amsterdam, 
» Helder, 
>i idem 
• idem 
» idem 
n idem 
. Hardinksveld 
» Naarden, 
• Dordrecht, 
> Helder. 
.1 Oosterbeftk, 

f 28.600 
.. 2». 150 
I. 27.901 
.1 27,550 
» 27,088 
. 26.800 
. 26.500 
» 26.500 
» 26,420 
» 26.330 
» 26.256 
. 25.S96 
i) 25.849 
» 25.700 
.1 24,740 
• 23.377 
» 28.750 

Ie levering van 52.000 
grèskeien voor de gemeentewerken; ingekomen 
11 hilj., als: 

' per 1000 
A. Leroij en G. liasteels. Molenbeek 

(Brussel), f 64.65 
Joh. de Bres Jz., Dordrecht. l 62.60 
A. Dapsens en 11, Jeiinen, Yvoir, » 55.95 
K. .1. Smit, Dordrecht, » 64.94 
Barette en Troupin. Eindhoven, . 63.47 
A Clerfaijt. Esneux, » 52.48 
Wed. J. C. Massée ,t Zn., Goes, » 51.94 
J B. Petit, Breda, . 51.30 
I'. Bodson, Hook, » 49.49 
E. Janssen en E. Burlin, Luik, » 49.30 
Xeef en De Laveleije. idem » 48.97 

(iegunil aan F. Bodson, Mook. 
'MIIHUC, 9 Juni: het verrichten van bagger

werk langs den rechteroever van het Scheur 
beneden Maassluis, ter voortzetting der oprui
ming van de Hoornplaat; ingek. 2 hilj., als: 
A. G. Huvskes. Hedel. ƒ 74,300 
A. L. v. Wyngaarden Uz., Sliedrecht, . 64.980 
Raming ' » 70.500 

A S M — , 9 Juni: het gedeeltelijk afbreken van 
een huis aan de Groningeistraat en het weder
opbouwen van een heerenhuis voor W. A. baron 
van der Feltz. onder beheer van den architect 
G. Stel; ingek. 9 hilj., als; 
\. llakkert. te Assen, f 6129 

.1. I' l'.ruekoma, > idem • 4953 
Ij. lllllise, >i idem P 4946 
D. 11. Wiering, » idem » 4860 
Schimmelpenninck en Rrals, » idem » 4786 
II. Broekeiua, » idem » 4758 
D Xeising, • idem ii 4755 
0. v. Zoelen, » idem • 4687 
Sinalleiiliroek en Jalving, ii idem n 4590 
gegund. 

Asses,, 9 Juni: het 4jarig onderhoud van het 
gebouw der bouwvereeiiiging Eigen Haard, onder 
helleer van den architect G. Stel; ingek. I hilj. 
van G. v. d. Grampel. te Assen, voor f 278. 

M e d e i n l i l l k . 10 Juni, door het bestuur der 
Loeanl-s| it Hirweginaa (schappij. Hol land's Noorder
kwartier: lo. volgens Bestek nu. 4, het stations-
emplacement en de aardehaan enz.; ingek. 4 
hilj., als 
H. L. Cusveller, te Staveren, / 6791 
1'. Berkhout, » Medemblik. » 5541) 

http://ge.le.dten
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150 M-1 

ƒ 28.681 
» 18,128 
» 17,400 

i r>u 

212.50 
150 
270 
197 

.1. Gijzelaar, te Medcmidik, 
A. Lak, i Midvtoiid, 

Niet gegund. 
2o. volgens Heslok n o . 6, liet stationsgebouw 

enz.; ingekomen 3 bilj., als; 
J. Scl u t n e i j e r en A. Kos 

Koolhaakter, te Rotterdam, 
J. Iloogendijk, . Medemblik, 
II. l i . Hendriks, » Os, 

Niet gegund, 
llijdrei nt, 10 Juni: bet onder profiel bren

gen van eenige gedeelten ringkade, van bet 
groot-wutoi*hap de Koude Venen, in 10 perc 
minste insebr. waren: 
pare. 1. .1. v. d. Kroel', / 

> 2. dezelfde, zand 200 l i ' a 44 et. 
ƒ 88. 
dezelfde, steigeraard' 
ii OU ei. I 103.50. 

dezelfde, koolasch 30 M» a 70 
J »l. 

•I 3. T. de ROOV, 
i) 4, J. Visser, " 
* 5. A. de Zwart, 
» 0, J. v. d. K i o c f , steigeraarde 1000 

M3 a 89 et. 
» 7, J. v. d. Laan koolasch 1000 

M ' a 71 ct. 
ii 8, l>. de Rooij en ï . v. d. Kleij, 

ballastzand 1000 M a 48 cl. 
II 9. .1. Visser, grove puin 700 M 3 

a ƒ 1.48 
» 10, J. 'Kuijten. klei 300 M» a 

ƒ 0.80 i 
Alles aan de minste inschr. gegund. 
Haarlem. 10 Juni. voor rekening van's Rijks 

waterstaai: lo. liet ;ianleggen en verlengen Can 
hoofden op- en bet afslechten en overwerken 
van een gedeelte duin langs het Noorderstruud 
van het eiland Vlieland, Uestek no. 108: ingek. 
14 bilj.. als: 
G. Klein, Helder, 
A. Vos Rz., Amsterdam, 
G. Moorman, Helder, 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, 
W. Ambachtsheer, Nieuweramstel, 
A. Ros, Nieuwediep, 
fi. Volker. Dordrecht, 
L. A. v. Haatten, Sliedrecht, 
J. Oldenburg, liergen, 
R. Schreudei-s, Kolhorn, 
L. Kalis K / . . . Sliedrecht, 
C. Bos Az.. Dordrecht, 
T. Volker Tz... Sliedrecht, 
M. Daalder, Terschelling, 
Raming 

2o. het uitvoeren van baggerwerken iu het 
Noordzeekanaal en voor de sluizen te Spaarn-
dam, Bestek no. 107; ingek. 7 bilj., als: 
C'. Bouterse, Amsterdam, ƒ 44.000 
G. D. v. Doorn, idem » 43.000 
W. Goedkoon Dz.. idem » 42,700 
J. v. Houweungen, idem » 41,200 
i l . Bennik Hz.,"! trecht, » 39.71'J 
C. Bos Az.. Dordrecht, » 30,800 
C'. J. Kalis Jz., IJiuuiden, • 27,940 

3o. het wegruimen van een wrak in de Zui
derzee, Bestek no. 109: ingekomen 6 bilj., als: 
A. Fischer, 's-Bosch, / 3050 
A. J. Smit, Rotterdam, > 2900 
H. .1. Huis, l'rk. » 2500 
T. ('. Mantel. Kokhuizen, » 1470 
II. Kaat, Hoorn. > 1200 
A. v. d. Tak, Goedereede, » 966 

X a a n d a t n , 10 Juni: lo. het uitvoeren van 
eenige onderhoudswerken aan den Westzauer 

ƒ 5300 koetshuis en stalling, en het maken van enkele 
» 47(8 bijkomende werken; ingek. 10 bilj., als: 

090 

710 

480 

1030 

2 4 0 

/ 55,300 
» 55,190 
» 55,000 
> 54.000 
» 53,000 
• 52.9G0 
« 51.900 
» 51,400 
» 50,100 
I. 48.995 
» 48,920 
» 48,800 
» 47.800 
» 47.581 

7,000 

Bakker, 
«ijl, 
Degens, 
v. d. Berg, 
Bothof llz., 

Kooij, 
J . YVulfse, 
v. d. Wiel , 
v. Schelt, 
B. v. loeren, 
TompcEaar. 

W agen i l l tien . 

te /' 13,549 
» 13 520 
» 13,187 
» 13,0110 
II 12 376 
» 12.350 
» 12,270 
» 12.259 
. 11,973 

Papendrecht, 
. 's-Gravendeel, 
» Dordrecht. 
. 's-Gravendeel, 
» Zwijndrecht, 
» Duhbeldaiii. 
II Zwijndrecht, 
» Diibbcldain, 
» Dordrecht, 
» 's-Gravendeel i 
• Dubbeldam, • 10.720 

10 Juni: de verbouwing van 
de villa Veluvia. onder beheer van den architect 
S. Bitters; gegund aan P. de Leeuw, te Wage
ningen. voor ƒ 1097. 

fcrliledam. 10 Juni: het vernieuwen van den 
onderhouw iu ijzer van de Appcllnurktbrug; 
ingek. 3 bilj.. als: 
A. Korteweg, to Zevenbergen, f 3680 
Bonn en Maildliin, l Dordrecht, . 3590 
II. Wien hoven, » Schiedam. I 3444 
gegund. 

/ . i i i i l l i i n t i , 10 Juni: de herbouw der boerderij 
van Zetsema, te de Waardon. onder beheer van 
den architect M. Viets: ingek. 10 hilj., als: 

te Ihirdegarijpi J 6729 
ii Grijpskerk, 
?i Niehove, 
ii rirutil, 
» Stedum. 
« Zuidhorn, 
» Grootegast, 
• Buriiin, 
» Stedum, 
ii Beduin, 

62:14 
•> 61'29 
II 5950 
II 5900 
» 5884 
» 5878 
• 5776 
I 5643 
i 5630 

J. S. v. d. Steeg 
II. r'oniisma. 
J. Sipkens, 
R. Wieringa, 
J. Pot, 
B. Kooi, 
A. II. Teninga, 
XI. H. H'estra, 
W. Rotschiller 
II. Moorman, 
gegund. 

Breda 10 Juni. voor rekening der gemeente: 
lo. het rioleeren van de lange .Marktstraat met 
bet leveren en leggen van trottoirbanden, be 
nevens het hepuinen en begrinden van die straat 
en bet leveren en leggen van trottoirbanden 
aan den singel van af de Lange Marktstraat tot 
de voormalige Inundatiesluis; minste inschr. G. 
W. Metsers, te Ginneken, voor / 3478. 

2o. het voltooien der ricleeriug met het leveren 
MI leggen van trottoirbanden, benevens het 
bepuinen. begrinden enz. van het laatste ge
deelte der Middenlaan en van de Gasthuisstraat; 
minste inschr. dezelfde, voor f 6122. 

3o. het vervangen der keien door ijzersteen-
tegels op het trottoir aan de Haven! het ver
werken der uitkomende keien in den rijweg met 
het vervangen der oude en Onbehskte keien door 
nieuwe behakte en bet verwerken der oude 
keien aan de Oude Vest benevens het veranderen 
der steenen watertrappen aan de Haven; minste 
inschr. Th. Kessel. te Breda, voor ƒ 1915. 

4o. bet leveren van voor de gemeente Breda 
benoodigde ijzei-steentegels tot bestrating van 
trottoirs: minste inschr. M. laiijten, te Lckkcr-
kerk, per 1000 stuks ; 85.98. 

5o. liet leveren van voor de gemeente benoo
digde straatkeien; ingek. 8 bilj., als 

I hjk 
J. Pool, 

mg 

V e n s , 
Schreuder, 
Keuken, 
W. Schreuder 

10 bilj., als: 
te Amsterdam, 
u Zaandam, 
•I Kolhorn, 

1'. Vens. 
,le Jong, 
v. Staveren, 
Vei laan & Zn , 
Loguit Jr.. 

gegund. 
Raming 

2o. het houwen van 
als: 

Amsterdam, 
Zaandam, 
Ammcrsto], 
Haarlem, 
Zaandam, 

idem 

ƒ 2500 
'» 2420 
» 2300 
» 2257 
» 2248 
» 2215 
ii 2190 
> 2180 
» 2100 
i) 2059 

ƒ 2247.73 
vu sluiswachtcrswomug; 

ingekomen 7 bilj.. 
1'. Ilazeberg, te Krommenie, 
l ' . Geils. i i West/aan, 
J. v. Santa, l Zaandam, 
P. de Vries Gz., » idem 
D. Verlaau & Zn., i idem 
C . v. Soest. » Beverwijk, 
K. Brugman, • Zaandam, 
gegund. 
Raming / 1963 

l i u i i l i i l.i .o. 10 Juni: het houwen van een 
woning voor den gemeente-geneesheer, 

ƒ 2195 
» 1860 
» 1857 
» 1850 
i ' 1847 
» 1840 
» 1734 

Kloos en Van Limburgh, Rotterdam, 
Neef en De Laveleije. Luik, 
llarette en Troupin', Eindhoven en 

1'. Bodson, Luik, 
E. Janssen en Ed. Bullion, idem 
A. Dapseus. Vvoir, 
I. . Goflin & Co., Luik, 

Ph. Petit, Breda, 
II. .1. Bosman, Rotterdam. 

Waarna*, 10 Juni: het bouwen 

per I0( 0 
ƒ 57.60 
» 47.89 

< 43.88 
i' 43.85 
» 43.60 
II 43.45 
• 42 97 
II 38.40 

'ener nieuwe 
van alle lu-
als: 

/' 3737 
I 3677 
» 3262 
» 3223 
•I 2847 

onderwijzerswelling niet hijleverin^ 
noodigde materialen: ingek. 5 bilj., 
1'. M Kreulich, Broekhuizenvorst, 
W. Wijnhoven, Venrai, 
M. Reijntjes, Aijen gein. Bergen, 
Joh. v. d. Ven. Wansuui, 
J. Schreven, Broekhuizen, 
gegund. 

's-Bosch . 11 Juni. voor rekening vau 's Rijks 
Waterstaat: lo. het hei-stellen van winterschade 
aan de hcloopcn van den Rijksweg 's Bosch — 
Tilburg, tusschen 's-Bosch cn Vocht en bet 
voorzien met puinglnoiitig van het oostelijk be
loop van het verlegde gedeelte van dien weg 
onder de gemeente Vucht; minste inschr. D. A 
van der Kaaij, te Kossem, voor f 3800. Raming 
J 4150. 

2o. het bei-stellen van gewone storm- en 
wintel-schade aau den Kijks-grooten-weg del'2e 
klasse no. 4, van 's-Bosch naar de livier de 
Maas, iu de richting van l'trecht; minste inschr. 
P. J. de Kok, te Utrecht, voor / 455. Raming 
/' (00. 

3o. het uitvoeren van buitengewone vernieu
wingen en hei-stellingen aan de werken der 

niet! schipbrug over de Maas bij Hedel. behoorende 

tot den dienst der veren in de provincie Noord-
Brabant: minste inschr. A. van der Tak. te 
Goedereede, voor /' 4974. Raming ./ 5700. 

4o. het herstellen van storm- en winterschade 
aan de Rijkswerken, behoorende tot de Znid-
Willeinsvaart, in de provincie Noord-Brabant; 
minste inschr. A. de Kort, te Baardwijk, voor 
/' 2758. Raming / 3360. 

's-Hage, 11 Juni: het herstellen en verbete
ren van Rijkstelegraallijnen in Noord-Holland; 
ingekomen 5 bilj., als: 
E. M. Giesen. te Amsterdam. 
i. v. (I. Noll 
C. v. Boven, 
A. Machielsen 
K. Moen, 
Raming 

Alkmaar, 
Nieuweramstel, 
Wagenberg, 
Purmerend, 

/ 636 
» 563 
• 500 
- 498 
» 475 
» 676 

Rotterdam. Het bouwen van twee O|ienbaro 
scholen aan de Vlietkade, waarvoor bij openbare 
aanbesteding de minste inschr. was I. B. Sjerp 
te Rotterdam, voor / 68,000, is gegund aau'den 
V™ J'™" " ' S d ' r ' J ' d e P"'J' teRotterdam, voor 

BIJ V O E G S L L 

D E O P M E E K E R 
van Z A T E R D A G 19 J U N I 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN 
M a m i d a g , S I J u n i . 

P a n i i r r d e i i (Geld.), te 10*/a uien, aan het Veerhuis: het afbreken 
van twee oude en bet weder bouwen van een nieuwe schuur, op de 
boerderij in pacht bij A. Reijmer. Aanw. 2 uur vóór de besteding. 

Teasel , te II uren, door het bestuur van het waterschap de 30 
Gemeenschappelijke Polders op Tessel. ten raadhuize: 

lo. de levering van 300 stère onderhoudsgrint, middelsoort, vrij op den 
wal of wagen in de haven, aldaar; 

2o. idem 60 last basaltzetsteen, zwaar van 150 tot 300 KG. vrij op 
den wal in de haven. 

Inl. bij Jb. W. Hellenius, te Oudeschild. 
U t r e c h t , te 11 uren, door het bestuur der vereeniging van den II. 

Vincentius a Paulo, in het huis aan den Springweg, no. 273: het 
bouwen van eene spijskokerij etc. en het verbouwen van genoemd huis. 
Inl. bij den architect W. J. van Vogelpoel. Aanw. gehouden. 

' s -Hage , te l l ' / j uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de verbetering van de suatie door de 
haven van üoedereede, behoorende tot de zeewerken in de provincie 
Zuid-Holland. Inl. bn den hoofd ingenieur in het 10e district, te 's-Hage, 
en den opzichter Dalebout, te Goedereede. Aanw. gehouden. Raming 
/' 2820. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het verzwaren van 
de bestaande kade en het voortzetten dier omkading van het binnen
terrein, bestemd voor asch- en vuilnisbelt, gelegen in de Sloter-binnen-
en Middelveldscho gecombineerde iiolders, aan de Kostverloren Wetering 
onder de gemeente Sloten. Het ophoogen van het btltterrein enz. Inl. 
bij den stadsingenieur, raadhuis kamer no. 106. 

H o m e (Ov.), te 12 uren, namens de firma S. J. Spanjaard, in het 
hotel Ensink: het vergrooten van hare weverij, aldaar. Aanw. te 
11 uren. 

B a r h e i » * , te 12 uren, door burg. en weth.: het repareereu, vernieu
wen en vergrooten van bruggen, tollen, tolgaarders woningen, veld-
wachterswonmg en den toren der Herv. kerk, aldaar, in 5 perceelen. 
Aanw. gehouden. 

'a-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.:! het verharden van een 
gedeelte van de Laan-van-Meerdervoort, aldaar. 

Wagenborgen (Gron.). te 5 uren, door II. van Tiddens bij T. 
Preng! r: het we^cropbouwen z:j::or afgebrande boerenplaats. Aanw. 
te 3 uren. 

M a a s s l u i s , door M. Wuister: het bouwen van 3 houten keeten, op 
de Ruige Plaat gem. Rozenburg, tegenover Zwartewaal. 

I l l n s d a g , SS J u n i . 
H a a r l e m , te 10 uren, door het bestuur van den Grooten IJpolder, 

in de sociëteit: «Trouw moet blijken": het verzwaren van een gedeelte 
van den ringdijk, langs zijkanaal F, hij Halfweg. Aanw. gehouden. 

A l h m a a r , te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het Ambacht 
van Westfriesland, gen. Geestmer-Ambacht, in het Logement Noord-
holland: het gewoon onderhoud der Westlriesche dijkswerken met de 
levering van alle materialen enz. Inl. bij den opzichter A. Frajj, te 
St. Maarten. Aanw. gehouden. 

A l h m a a r , te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van 120,000 
straatklinkerwaalmoppen of Vechtsteen (Waalvorm) voor straten. 

A l h m a a r . te 12 uren, door dijkgraaf cn heemraden van het Ambacht 
van Westfriesland, gen. Geestmer-Ambacht, in het logement Noord-
holland: bet gewoon onderhoud van den Geestmer-Ambachtsdijk met I 
aanhoorigheden. 

Mneeh, te 12 uren, door burg. en weth. van Wijmbritseradeet: 
lo. het maken van een wal beschoeiing langs den Waagswal met bij

behoorende werken, het verstraten van dien wal, de Koemarkt, dc 
VVijdesteeg enz., te Woudsend; 

2o. het verstraten van een gedeelte van den weg ten noorden van 
het dorp (leeg. 

Aanw. gehouden. 
G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van plankbeschoeiingen met 
en zonder steenstapehng langs den kanaalboord van den Rijks-grooten-
weg van Groningen naar Delfzijl. Inl. bij den hoofdingenieur, den 
ingenieur, den opzichter Raammaker, allen te Groningen, en den opzichter 
Stratingh, te Delfzijl. Aanw. gehouden. Raming ƒ 12,IG0. 

M i d d e l b u r g , te 11., uren, door burg. en weth.: het afbreken van 
de werkplaats met toebehooren, gemerkt A no. 67, in de St.-Pieter-
straat, en het terzelfder plaats- bouwen van een gebouw, bevattende 
twee lokalen, ten behoeve van de burgera vond school. 

P h i l i p p i n e , te 3 uren, door het bestuur der waterkeering van den 
calamiteusen Stad-Philippine|>oldor in het gemeentehuis: het herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '87, van de aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingswerken aan de waterkeering van bovengenoemden 
polder. Aunw. gehouden. 

B r e d a , te 8 uren, door den architect J. A. Oomes, voor A. A. Vlamings, 
in liet kofliehuis van J. Kwisthout: het bouwen van een woonhuis met 
twee bovenkwartieren, op een terrein gelegen aan de Larigestallhig. 
Aanw. gehouden. 

K u l n r e (Ov.), door het bestuur van het waterschap de Ruitenpolder 
achter Kuinre: de levering van 840 stuks noordsche grenen palen, lang 
6.20 M.. en 34 stuks meskant bezaagdc eiken gording, lang OM., zwaar 
12 x 22 cM. 

W o e n s d a g , SS J u n i . 
D e v e n t e r , te 10. uren, door burg. en weth.: het aanplempen en 

egaliseeren van het vestingterrein buiten den Noordenberg, aldaar; 
grondverzet p. m. 46,500 M 3 . Aanw. gehouden. 

s -Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
opruimen van gronden aan den Linkeroever van den Arnor en in het 
bed dezer rivier, benevens het aanbrengen van eene oever verdediging, 
onder de gemeente Hooge- en Lage Zwaluwe, piov. Noord-Bi-abant, 
behoorende tot de werken voor het verleggen van de uitmonding van 
de rivier de Maas. Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging 
van den Maasmond, te 's-Hoscb, en bij den ingenieur Caland, te Lage-
Zwaluwe. Aanw. gehouden. Raming / 7y.000. 

' s - l l age , te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud der werken, behoorende tot Je leidaiumen in het Zwolsche 
Diep, met de verlichting en afbakening van dat vaarwater, van 1 Juni 
'86 tot en met 30 Juni '87. Inl. hij den hoofdingenieur Van der Toom, 
te 's-Hage. en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. gehouden. 
Raming / 17.180. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het weg
ruimen van een in de Beneden-Menvedo, onder de gemeente Sliedrecht, 
gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te's-Hage, 
den ingenieur De Bruijn. te Dordrecht eu den opzichter Van de Krete, 
te Goricheiii. Aanw. gehouden. Raming /' 610. 

Meden ih l lh , te 12 uren, floor dijkgraaf en heemraden der Vier 
Noorder Koggen, in het Rodenhuis: het vernieuwen van de bruggen 
over de Nieuwe Gouw en de Oude Gouw in den Oostvvouder Kerkweg. 
Inl. bij den hoofdopzichter A. Kater Jz., te Lambertschaag. Aanw. 
gehouden. 

Delft shaven , te 2 uren, in het sociëteitsgebouw Concordia: het 
maken van 3 pakhuizen aan de Voorhaven W.-Z., te Delftshaven. Inl, 
bi) den architect M. M. Lourens Jz., aldaar. Aanw. gehouden. 
• Donderdag . 24 J u n i . 

K r i m p e n m l . L e h . te 10 uren. door A. Scheer: het afbreken van 
de bestaande en het wederopbouwen van vier woningen. Aanw. 
gehouden. 

H a a r l e m , te II uren, door bet ministerie van waterst.enz., aan het 
gebouw van het prov. best: het verbeteren van 's Rijks zeewerken 
op het eiland Wielingen. Inl. hij deu hoofdingenieur, te Haarlem, en 
den ingenieur Hoogenboom, te Hoorn. Aanw. gehouden. Raming/11.300. 

t ï o u d a , te 11 uren, door dijkgraaf en heemraden van Hloemendaal, 
in de Romein: het herstellen van 3C0 M. scboeiing en het verleggen 
van 500 M. glooiing van de kade langs de rivier de Gouwe. 

M i d d e l b u r g , te 12 uren, door den directeur der registratie en 
domeinen: het doen van herstellingen aan den spuiduiker in de kade 
van den spuiboezem, gelegen vóór den Vergaertpolder in den (Vakman, 
bij Philippine. Aanw. gehouden. 

Oosterwolde , te 12 uren door burg. en weth. van Ooststellingwerf: 
lo. het'afbreken van de bestaande eu bouwen van nieuwe scholen te 

Fochteloo en Haulerwijk en van een onderwijzerswoning te Langedijke; 
2o. het verbouwen en vergrooten van de scholen te Appelscha (no. 1), 

Donkerbroek en Haule. 
Inl. bij den gemeentearchitect II. Vrijburg, te Mukkinga. 
f. 'roningen , te 123/% uren, door burg. en weth.: bet bouwen van 

een openhaar1 privaat met vuilnisbak aan den N<v>rderbinnensingol, met 
bijlevering van al het benoodigde. Bilj. inzenden vóór 24 Juni. 

H a a r l e m , te 1 uur, door dijkgraaf eu heemraden van den Haar
lemmermeerpolder, ter secretarie des polders in de Jansstraat: het 
onderhoud van gebouwen, bruggen en beschoeiingen, rol-, mijl- en 
zijpalen in genoemden polder, ged. '66 en de drie eerste maanden van 
'87, in 7 perc. In', bij den hoofdopzichter te Haarlem. 

R o t t e r d a m . te 2 uren, door de architecten J. Stok & Zn., in het 
Hotel du Passage: het bouwen van een pand, ingericht tot paarden-en 
wagenstal, hooizolder en bovenwoningen. Inl. bij genoemde architecten. 
Aanw. 21 Juni, te 2 uren. 

Ncherpenzeel (Fr.), te 2 uren, door het bestuur van den grooten 
Veenjrolder in Weststellingwerf, ten huize van de Wed D. R. de Vries: 
het maken van eene nieuwe draai met bijbehoorende landhoofden 
en het doen van eenige vernieuwingen en hei-stellingen aan de bruggen, 
draaien enz. in dien Veenpolder. Aanw. 21 Juni, te 2 uren, te beginnen 
bij H. Raterman, te Bpanga. 

A p e l d o o r n , te 2 uren, ten kantore der Kon. Nederl. Lucaal-spoor-
wegmaatschappij: Bestek no. 15. het maken van gebouwen en inrich
tingen voor den locaalstioorvveg Apeldoorn—Deventer. Inl. bij den 
honfdingenieur-directeur K. H. van Brederode, te Apeldoorn, en den 
sectie-ingenieur M. E. dt? Wildt, te Deventer. Aanw. gehouden. Raming 
/ 13,130. 

W l n n e w e e r (Gron.), te 3 uren, door gecommitteerden uit het hoofd
bestuur van het waterschap Fivelingo, bij den logementhouder Gerrns: 

lo. het verven en teeren der objecten, bij 't waterschap in onderhoud, 
als: sluizen, bruggen enz., in 2 perc; 

2o. het ruiden en opschoonen van het Damsterdiep, van het Nieuwe
diep ten zuiden van Appingedam, van het Kattendiep en de Groeve, in 
in één perc; 

3o. van de Maren, in 14 perc. 
V r i j d a g , S5 J u n i . 

W i l l e m s o o r d , te 11 uren. door de directie der marine: het ver
richten van eenige werkzaamheden aan de gehouwen enz. van het 
maritieme etablissement, aldaar*. Inl. bij den hoofdingenieur der marine. 
Aanw. 23 en 24 Juni, te 10 uren. 

E r n i e l o » (Geld.), te 11 uren, door kerkvoogden der Xed. Herv. kerk, 
in de Consistoriekamer: het wegbreken van een houten plafond en het 
maken van een gepleisterd plafond, benevens bet nitvoeren van schilder-, 
timmer- en metselwerken in het k 
te Harderwijk. Aanw. gehouden. 

kerkgebouw. Inl. bij Van der Made, 
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A r n h e m , te 11 uren, door de architecten G. .1. van Gendt en C. M. 
G. Nieraad, in het Centraalgebouw: hetophoogcn, ingraven, egaliseeren 
en verharden van de nieuwe wegen tusschen de Amsterdamsche en 
Znpendaalsche wegen, voor rekening van Th. Ettij, te Arnhem. Aanw. 
23 Juni, te '.I' f, uren. 

A r n h e m , te l l 1 / , uren, door burg. en weth.: liet leveren en leggen 
van een cementen riool met aanverwante werkzaamheden. Aanw. ge
houden. 

G r a n i n g e n , te 12 uren, d mr het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov, best.: het verhouwen van een pand nabij 
het ziekenhuis te Groningen tot sectiegehoiiw. Inl. bij den Rijksbouw
kundige voor de onderwijsgebouwen en den opzichter J. C. Hubseher, 
te Groningen. Aanw. gehouden. Raming ƒ 78ï0. 

' s -Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Utrecht, 
in twee perceelen. Inl. bij den inspecteur, chef van hot technisch 
beheer der Rijkstelegraaf, te 's-Hage, en bij den lijninspecteiir, tc 
Utrecht. Raming: perc. 1 f 1070, perc. 2 ƒ 1740. 

A r n h e m , te 1 uur, door don architect A. R. Freem, in het café de 
Harmonie: het bouwen van oen landhuis aan de Rozendaalsche allee 
te Velp. Aanw. 22 Juni, te 10 uren. 

T i e l . te 2 uren, door den architect G. A. Schollen, namens N.J.van 
Luttervolt, in het koffiehuis van A. Ringclestein: het houwen van een 
woonhuis en koetshuis. Aanw, 23 Juni, te 3 uren, 

I rii so in. door E, M. Hoekstra: het vergrooten der hoorenhuizing te 
Goïngahiiizen. in gebruik bij P. J. Wiersma. Inl. bij den timmerman 
J. G. Brouwer. 

/.Hlerilag, 2H J u n i . 
W l l h e l m l i i a d o r p (Zool,), te 11 uren. door hot bestuur der water

keering van den calamiteuson Oost- Beveland polder, in het gemeente
huis: het gewoon onderhoud mot vernieuwing der werken tot 30 April 
'87, aan de waterkeering van bovengenoemde!! polder, in een perceel. 
Aanw. 22 Juni. te 10 uren. 

.Mr i j en (Z.-H), te 12 uren, door het bestuur van den polder het 
Oudeland van Strijen. ten huize van de Wed. M. de Nagtegaal: het 
begi inden der aardebaan van een gedeelte van den Molenweg in ge
noemden polier onder Strijen, ter lengte van 1200 M. met het maken 
van 24 gedeeltelijk houten giiutbakken. Inl. bij dim fabriek T. Lam-
mei-s D.Hz, te Strijen. Aanw. te 9 uren. 

M i e r d e n (üv.). te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
een nieuw lokaal bij ea het verhouwen van de bestaande school. Aanw. 
te 9 uren. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur. door hurg. en weth.: het bouwen van 
twee lokalen bij de gemeenteschool no. 9. 

M a a n d a g , 2N J u n i . 
«•ruilingen . te 12 uren. door den prov. inspecteur dei- directe be

lastingen, aan zijn bureau: de bouw van eene woning en kantoor voor 
een kommies-ontvanger te Nieuweschans. Inl. hij den rijksbouwmeester 
in het le district, te 's-Hage. Aanw. 21 Juni, te 1 uur. 

N i j m e g e n , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van 
bouwterrein, ten haren kantore in de Van-Weldorenstraat 14: het 
bouwen van twee villa's aan het Keizer-Karelsplein, aldaar. Inl. aan 
genoemd kantoor tusschen 10 en 2 uren. Aanw. 28 Juni, te 11 uren. 

D i n s d a g , 21» J u n i , 
N l r u w e p e k e l a (Gron.), te 4 uren, door hurg.en weth.: hetafhreken 

eener oude- en het bouwen eener nieuwe onderwijzerswoning. Aanw. 
tc 10 uren. Bilj. inzenden één uur vóór de besteding. 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: het uitvoeren van verfwerken aan 
gehouwen, bruggen enz., in 15 |ierc. 

W o e n s d a g , 3 0 J u n i . 
' • - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van baggerwerk langs den linkeroever van het Scheur, 
boven Maassluis, ter voortzetting der opruiming van de Boschplaat, 
voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl, 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te s-llage. den ingenieur Feemans. 
te Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francnis, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. 23 Juni, te 12 uren. Raming ƒ 185,000. 

E c h t e n (Fr.), te 12 uren, door Jhr. II. N. Speelman, hij IJ. de Boer: 
het gelijkmaken of slechten van ongeveer 38 bekt. vergraven en on-
vergraven ondergrond, gelegen in den Veenpolder, aldaar, in 7 perc. 
Inl. hij den opzichter G. Bunt, te Echten. 

l ü l z r (N.-Br.), te 12'/, men, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur 
van de H. Petrus-handen, in de herberg Dorpzicht: het houwen van 
een Zusterhuis met bijbehoorende werken. Inl. bij den architect J. J. 
van I.angelaar, te Prinsenhage. Aanw. 25 Juni, te 11*/, uren. 

V e e r e , door burg. en weth.: de levering van p. m. 100 stère fijn 
gehorde grint. Bilj, inzenden vóór 30 Juni. 

I t ende rdag , 1 J u l i . 
' a -Bosch , te 10'/, uren, door het bestuur van den polder Van der 

Eigen, op het raadhuis: het afdammen, droogmaken en herstellen van 
de Rosmalensche sluis, gelegen in den ouden dijk, nabij Urthen, tus
schen het nieuwe en het voormalige stoomgemaal des polders. Aanw. 
22 Juni, te 10 uren. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: 

lo. het maken cn leveren van 100 betonblokken voor de zeebrekers 
van de havenhoofden te IJmuiden, beboorende tot de werken van het 
Noordzeekanaal. Raming / 16,000; 

2o. de uitvoering van eenige onderhoudswerken ten behoeve van de 
Keulsche Vaart, in N'oord-llolland. Raming j 1457. 

Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Blom, te 
Amsterdam. Aanw. 24 Juni. 

H a a r l e m , te 2 uren, door burg, en weth.: 
lo. het leggen van hij de gemeente voorhanden zijne trottoirbanden 

en het maken van klinkerbcstratingen en zinkputten aan de l.eidsche-
vaart. Raming / 1350; 

2o. het maken van klinkerhestratingen in het Waaigat en in de 
Lange- Begijnenstraat. Raming f 2700 ; 

So, het maken van keihestratingen op den Zijlweg, in de Spaarn-
wouderstraat en in de Doelstraat, met het maken van trottoirs met 
koplagen en zinkputten in genoemde straten. Raming f 7000. 

Aanw. 25 Juni. 
V r i j d a g , 2 J u l i . 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van een peilput, terp en 
gebouwtje voor een registroerenden getijmeter op den VVesthavendijk 
hij bet hoofd te Zieriksee. Inl. bij den hoofdingenieur in het l ie 
district, te Middelburg, en den ingenieur te Goes. Aauw. 24 en 25 
Juni. Raming ƒ 8000. 

'a-Basrh, te 10'/, uren, door het ministerie van'waterstaat, enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken en leveren van drie nieuwe 
brugschepen en hot uitvoeren van bijbehoorende werken, ten behoeve 
van de schipbrug over de rivier de Maas te Hedel. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 6e district, den arrondissements-ingenieur Keurenaer, 
heiden te 's-Bosch, en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 25 
Juni. Raming ƒ 7200. 

IVarkum. door het dijksbestuur van het waterschap het Workumer-
Nieuwland: 

lo. de levering van 319 grenen zeedijkpalen. lang 6.2 M., en 96 M' 
grenen gording, zwaar 10 X 25 cM.; 

2o. het vernieuwen van 75 M. hoofdpaalregel en herstelling der 
achterkist. 

Z a t e r d a g , S J u l i . 
U t r e c h t , te 2 uren, door het prov. lest.: de uitvoering van eenige 

vernieuwingen en hei-stellingen aan de memoriegoederen te Montfoorit. 
Aanw. 28 Juni, te 11 uren. 

D i n s d a g , • J u l i . 
U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats

spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 442, het maken van 
drie wachterswoningen tusschen Breda en Tilburg, ten behoeve van den 
spoorweg van Venloo naar Rotterdam. Inl. aan genoemd bureau en 
hij den sectie-ingenieur H. E. Beunke, te Breda. Aanw. 28 Juni, te 101/, 
uren. Raming f 7700. 

Woensdag , 7 J u l i . 
' • • H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

opruimen van gronden in het bed van den Amer en het maken van 
daarmede in-verband-staande werken onder de gemeente Made en 
Drimmelen, provincie Noord-Brabant, tusschen de kilometerraaien 60 en 
63, beboorende tot de werken voor het verleggen van de uitmonding 
der rivier de Maas. Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging 
van den Maasmond te 's-Bosch en bij den ingenieur Onland, te Lage-
Zwaluwe. Aanw. 30 Juni. Raming ƒ 168,000. 

PriJaepgaar gevraagd voor de levering van circa 50,000 KG. gegoten
ijzer aan buizen, ten behoeve der Locaal-spoorwegmaatschappij Holland's 
Noorderkwartier. Adres den ingenieur Krieger, te Medemblik. 

P r l j « o p g a a r gevraagd van p.m. 150,000 straatklinkers en 55,000 
trottoirklinkers. Aanbiedingen vóór 24 Juni bij den architect H. J. L. 
Ovink, te Jloetichem. 

Nagekomen Afloopen. 
' • •Hage , 17 Juni: de levering van 510 stuks 

tonsteenen, en wel: 20 van de eerste, 30 van de 
tweede, 60 van de derde, 150 van de vierde, 100 
van de vijfde en 150 van de zesde soort, voor 
liet departement van marine; minste inschr. H. 
J. Bosman, te Rotterdam, voor ƒ 2499. 

Bergen-op-Zoom. 17 Juni: het maken van 
een steenen duiker met leiding voor den aan
voer van versch en den afvoer van gebruikt 
water met daarmede in-verhand-staande werk
zaamheden, ten dienste van den oesterput der 
firma 0. Hartog & Co.; ingek. 3 hilj., als: 
A. Gorten, te Bergen-op-Zoom, ƒ 6920 
J. Homstra, » idem » 6659 
J. Hillen, « Grave, > 5175 
Raming » 5370 

L o c n e n , 17 Juni: het doen van eenige ver
nieuwingen en herstellingen aan het timmer
en metselwerk van de brug cn de sluis nabij 
het dorp, voor rekening van het waterschap 
Loenderveen; ingek. 6 hilj.; minste inschr. was 
F. van Veeren, te Loenen, voor f 1470, aan wien 
het werk gegund is. I 

' • -Hage, 18 Juni: het graven van een uit
wateringskanaal van de gasfabriek te 's-Hage 
tot in zee, ten behoeve van de waterverversching, 
met de bruggen, sluizen en andere kunstwerken 
daartoe beboorende; minste inschr. waren: 

Perc. 1, G. Keij, Rotterdam, voor ƒ 198,900. 
Raming f 230,000. 

Perc. 2, G. H. v. Hattem. Sliedrecht, voor 
/ 530,000. Raming ƒ 690,000. 

Massa, G. Keij, Rotterdam, voor f 698,900. 

D E O P M E R K E R . 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
D o r d r e c h t , 7 Juni: lo. het maken eener 

stoen bij de Snellesluis: ingek. 4 bilj., als: 
J. v; d. Vlugt, te Dordrecht, ƒ 770 
D. J. Kwak, » idem » 720 
Pi J. Dubbelman, • idem » 699 
P. v. Wijngaarden, • Papendrecht, » 668 
gegund. 

2o, het dempen van 
Vrieseweg; ingekomen 
G. Verduin, 
G. Keij, 
J. v d. Vlugt, 
P. v. Wijngaarden, 
D J. Kwak, 
P. J. Dubbelman, 
A. de Bruin, 
C. in 't Veld, 
gegund. 

een gedeelte sloot aan den 
8 bilj., als: 
te Dordrecht, / 840 
» Rotterdam, » 750 
• Dordrecht, » 390 
» Papendrecht, » 374 
» Dordrecht, > 355 
» idem > 34!) 
> Dubbeldam, » 333 
» idem • 300 

D o r d r e c h t , 7 Juni: de rioleering door de polderstad der gemeente Dordrecht, in drie 
perceelen. ^ ^ ^ = = ^ = ^ = = = = = = = 

Inschrijvers en Woonplaats. 

J. v. d. Vlugt, Dordrecht, 
J. H. v. Sluisdam, idem 
G. Keij, Rotterdam, 
B. Voordendag, Dordrecht, 
N . Klaus, idem 
A. du Vijn, idem 
P. Kleun, Sliedrecht, 
D. J. Kwak, Dordrecht, 
P. J. Dubbelman, idem 
H. A. Blok, 's-Gravendeel, 
A. de Borst, Papendrecht, 
C. v. d. Meijde Cz., Hardinksveld, 

Gegund aan D. J. Kwak. 

perc. 1 

/ 12,660 

11,700 
12,215 
12.783 
13,997 
13,643 
9,792 

14.330 
13.768 
10.300 

perc. 2 

ƒ 16,840 

15,800 
16,248 
16,775 
16,167 

14 455 
15,943 
17,980 
18.270 
13,800 

perc. 3 

J 16,760 

17,650 
18,953 
18,991 
17,987 
17,697 
15,951 

20,690 
20.830 
15,500 

massa 

' 45,460 
44.825 
44.150 
47,416 
48,549 
48.151 

39,994 

63,000 
52.868 
39.600 

P u r m e r e n d , 10 Juni. voor rekening van het 
waterschap de Becmster: lo. het leveren en 
legden van 3900 M' Waalklinkerstraat; ingek. 
7 bilj.. als: 
L. v. Zon, tc Purmerend, f 6300 
D. W. Bloem, > Weurt, » 6270 
.1. Bakker Az., » Avenhorn, « 6200 
G. Honijk, » Purmerend, < 6087 
Zuiderbaan en Swart, » Beemster, • 5928 
P. Ootes. » Wognuin, • 6756 
.1. de Vries, » Purmerend, • 6563 j 
gegund. 

2o. het maken van een paardenpad in den 
grintweg: ingek. 6 bilj., als 

te Weurt, ƒ 1999 
» Avenhorn, » 1680 
i> Purmerend, > 1665 
y idem 
« Wognum, 
» Deemster, 

>i 1664 
i 1623 
» 1384 

D. W. Bloem, 
J. Bakker, 
G. Honijk. 
J. de Vries, 
P. Ootes, 
Zuiderbaan en Swart, 
gegund. 

3o. de buitenwerken van de Beemster; ingek. 
3 bilj., als: 
A. Bieeker, te Oudendijk. / 1270 
J. de Groot, » Scharwoudc, » 1079 
J. Bakker Az., » Avenhorn, » 1035 
gegund. 

4o. het maken van een brug in den llobreder-
weg; ingek. 9 bilj., als: 
M. v. d. Lippe, te Beemster, ƒ 2369 
G. Honijk, » Purmerend, » 2294 
L. v. Zon, » idem » 2294 
J. dc Vrie», » idem » 2165 
J. Rop, >-Oudendijk, > 2130 
J. de Groot, • Scharwoude, » 2119 
D. v. d. Molen, • Beemster, « 1977 
Zuiderhaan en Swart, « idem » 1940 
J. Bakker Az., » Avenhorn, » 1880 
gegund. 

L e l d e n , 10 Juni: het bouwen van 12 woon
huizen op het terrein der Bouwmaatschappij 
Vreewijk, onder Zoeterwoude bij Leiden, onder 
beheer van den architect W. Kok; ingekomen 
12 bilj., als: 
K. J. Ruijsch v. Dugteren, Utrecht, / 69,540 
A. C. Vink, idem » 68,760 
Wed. G. Camesie & Co., Rotterdam, » 64.690 

» 64.287 
> 63,583 
» 61,473 
ii 59,300 
i i 56,340 
a 63,350 
> 62,980 
» 52,973 

' > 62,182 

W. A. G. Jansen, Utrecht, 
J. C. Tom, Leiden, 
L. Maas, idem 
G. v. Rassel, Utrecht, 
P. Gestman, Leiden, 
B. Nieuwenhuijsen, idem 
C. J. v. Vliet, Aarlanderveen. 
C Eijsvogel, idem 
J. Schoenmeijer en A. Kos Koolhaalder, 

Rotterdam, 
gegund. 

V l i s s i n g e n , 11 Juni: het verbeteren van de 
woningen voor gehuwde militairen iu het achter
gebouw bij de kaze: 
te Middelburg; inge 
P. J. v. Pulfelen, 
Krijger & Zn., 
Van Ditmars & Zn.. 
Jeras & Zonen, 
J. de Buck. 
J. C. van Miert, 

Laatstgenoemde is als aannemer voorgedragen. 
Leeuwarden, 11 Juni, voor rekening der 

6 bilj , als: 
te M ddelburg, ƒ 8373 

i idem i i 3293 
» idem > 3205 
l idem » 3145 
i) idem » 3141 
» idem » 3099 

per HL. 
f 0.64V, 
ii 064 
» 0.59", 
» 0.52»'/l0, 
» 0.50';, 

provincie: lo. het verboteren van de Pier-Christi-
aansloot en het maken van een geul in het 
Tjeukemeer; ingekomen 8 bilj., als: 
H. H. Smith, tc Almenuin, / 11.000 
A. G. Huijskes, » Hedel. » 9.564 
T. Volker, » Dordrecht, » 6,699 
Raming » 10,175 

2o. het uitdiepen van de Sneeker-Lecuwarder-
trekvaart: ingek. 3 bilj., als: 
H. H. Smith, te Almenum, j 1160 
V. Dikkerboom, » Oudehaske. » 1028 
W. Krikke en G. 

de Heij, » idem « 946 
Raming » 1200 

D o r d r e c h t , 11 Juni. voor rekening van het 
hoogheemraadschap de Zwijndrechtsche Waard: 
lo. het afdammen, droogmaken en drooghniiden 
van de Oostendamsché sluis; ingekomen 8 
hilj. als: 

H. de Borst, ƒ 1948 
P. Labrijn Az., » 1595 
G. H. Lodders, « 1394 
J. in 't Veld, » 1390 
G. Schermers, » 1350 
W. 't Hoen, » 1088 
P. Broeren, » 950 
Jan Smit VII, » 950 
gegund aan Jan Smit VIL 

2o. het herstellen van de rijswerken aan 
Nederhoven en aan de Dcvelsluissche. Hcer-
jansdamsche en Oostendamsché haven; ingek. 
6 hilj., als: 

P. v. Wijngaarden, ƒ 418 
W. Kool Az., ii 339 
C. de Horst, » > 299 
H. de Borst, » 294 
Adr. Buitendijk, » 279 
gegund. 

3o. het vernieuwen van een gedeelte rijzen-
berm en het herstellen van de rijswerken aan 
de Oostendamsché losplaats; ingekomen 4 bilj-, 
als: 

I'. v. Wijngaarden, / 376 
W. 't Hoen, » 348 
H. de Borst, > 346 
Corn, de Borst, » 319 
gegund. 

4o. het vierkanten van den dijk op verschil
lende plaatsen in de gem. Hendrik-ldo-Ambacht 
en Zwijndreeht; ingek. 2 hilj., als: 

Corn, de Borst, / 220 
Adr. Buitendijk, » 205 
niet gegund. 

6o. het vernieuwen van de leuning langs de 
Lindewegstoep aan Develsluis; ingek. 1 biljet 
van Jan Hooghart, voor ƒ 93; gegund. 

6o. het leveren van 700 M ' grint op de ver
schillende losplaatsen in den Zwijndrechtschen 
Waard; ingekomen 2 bilj., als: 

per kub. M. 
H. Heikoop, f 130 
H. den Dreejen, » 127 
gegund. 

7o. en 8o. het leveren van 1650 hekt. steen
kolen in de bergplaats van het stoomgemaal op 
den boezem de Waal te Heoriansdam en 1000 
hekt. idem op het terrein bij liet stoomgemaal 
op den boezem de Devel te Heerjansdam; ingek, 
6 bilj., als: 

F. J. MijnlielV. 
M. J. Masion Jfc Zonen, 
J. Leenheer, 
W. Barendregt, 
A. C. Hofman, 
Gegund aan .1. Leenheer, 

'a-llagc. 12 Juni: het bouwen van vijf woon
huizen, koestal, wagenschuur en aanhoongheden, 
onder beheer van den architect W. 11. van 
Liefland; ingek. 9 bilj., als: 
P. B. Mirande en H. 

Mirande, te 's-Hage, f 38,200 
G. v. Rassel. » Utrecht, « 37.590 
J. Rosmalen. » s-Hage, » 34,195 
P. v. d. Houwen, r idem » 83,850 
P. v. Vliet, » idem » 33.733 
J. Vos, » idem • 33.500 
M. L. v. Spanje, » idem • 32,972 
C. Meijers, » idem • 32.797 
J. Roodennjs, » Enschedé, » 31,591 

Andel. 12 Juni: het bouwen van een woon
huis voor B. Bouman. onder beheer van den 
architect R. Roomer; ingekomen 3 bilj., als: 
A. v. Seters, te Raamsdonk, / 2676 
G. Struik, » Woudrichem, « 2824 
P. Paukens, « Andel, » 217» 
gegund. 

Wlsaekerke, 12 Juni: het verbeteren en 
nderhouden der waterkeerendo werken aan den 
alainiteiisen polder Vliete; ingek. 17 bilj. als: 

A. de Jong Dz., te Neuzen. ƒ 20,165 
.1. Jam», » idem » 20.100 
P. v. d. Berge, » Kolijnsplaat,» 20.100 
A. Ü. v. Popering, » Bruinisse, » 20.073 
II. .1. Romeijn, • Borg. » 20-000 
H. C. v. d. Ende, » Zieriksee, p 19.990 
M. Breas. » Kolijnsplaat,» 19.980 
.1. de Rijke, » Sirjansland, » 19.920 
r . Bolier Cz. » Bruinisse, « 19.900 
P. A. v. d. Velde, • Neuzen, » 19,900 
M. v. d. Linde, » Zieriksee, » 19,8s9 
P. Verborg. » Kolijnsplaat, » 19,s23 
W. Ringelberg, « Duivendijke, » 19.800 
J. de Jonge, « Biezelinge, » 19.780 
H. Blok, » Kortgene, » 19.700 
J. v. d. Band, » Wissckerke, » 19.671 
.1. Lens. te 's-Heer-Arendskerke, » 19,290 
Raming » 20,073.25 

L e e u w a r d e n , 12 Juni: het verrichten van 
eenige werken aan de gemeentelijke gasfabriek, 
het maken van een gemetsclden kelder voor de 
zuiverkisten en van overdekkingen bij de kolen-
loods; ingek. 6 bilj.; minste inschr. was J. 
Dokter, te Leeuwarden, voor f 4995. 

. -Bosch . 15 Juni: het maken van een boven
huis en een kantoor voor J. Schiimaker. onder 
beheer van den architect L. Derks; ingekomen 
6 bilj.. als: 

te 's-Dosch, 
n idem 

A. v. Mierlo. te 's-Dosch, /' 2300 
A. B. Deckers. » idem » 2211 
A. Schelleken», » idem » 2098 
J. v. Eerd. • idem » 1945 
J. v. Rosmalen, » idem » 1913 
Ant. Beks, » idem » 1870 
gegund. 

B l l l a n d - B a t h , 15 Juni: de levering van 8000 
bos eiken Brabantsen rijs, 440 bos eiken gaarden, 
500 bos eiken staken, 200 stuks masten perkoen-
pelen cn 300 M' masten glooiinghout, voor den 
Reigerhergschen polder; ingekomen 4 bilj., als: 
I). Bolier. te Rilland-Bath. f 1560 
C. v. Veldhoven, » Ossendrecht, » 1535 
j Hack, i i Oud-Gastel. » 1522 
C. Zandêe, » Rilland-Bath, » 1376 

Bovendien waren 2 bilj. van onwaarde. 
A m s t e r d a m , 15 Juni. voor rekening der 

gemeente: lo. het gewoon onderhoud van- en 
het verrichten van herstellingen ged. '86, aan 
sluis- en waterwerken, scheepvaartinrichtingen 
enz.; ingek. 6 bilj., als: 

L. Kok, l-lmuidcn, ƒ 61,400 
G. D. v. Doorn, » 47.000 
A. Kramers, » 46.000 
M. Deutekom, » 44000 
H. J. Meekers, • 39.949 

2o. het houwen van een «cheepssteiger in het 
Westerdok: ingekomen 12 bilj, als: 

K. J. v. Damme, J 14.972 
G. Schermers, Dussen, » 14,745 
W. Ambachtsheer, » 14,300 
A. Kramers, » 14,000 
C. Verweij, Mijdrecht, » 13,775 
H. J. Meekers, » 13,693 
L. Kok, IJmuiden, » 13.140 
L. Vlasman, » 12-714 
G. D. v. Doorn, » 12,440 
A. v. Wensum. » 12.440 
P. Duinker, » 12.410 
M. Deutekom, » H.240 



D E O P M E R K E R . 

" i r , » ' 1 * . ' ' , 1 5 , u n i ' v o o r . r e k e n i n 8 d e r maatschappij tot expl. van Staatsspoorwegen: lo. Bestek 
no. 103, de levering van vierkante en halfronde eikenhouten dwarsliggers, in 6 perceelen. 

Inschrijvers en Woonplaats. 
Inlandsch 

of 
Westfaalsch 

hout. 

Eerste perceel. 
Moritz Kroberger & Sohn, Budapest, 
J. H. v. Iloogervvou, Bokstel, 
W. Hoettger, Wesel, 
Fcrd. Clercx, Bokstel, 
B. L. Buijvoets. Almeloo, 
B. H. Clercx, Bokstel, 

Tweede perceel. 
M. Kronberger & Sohn, Budapest, 
J. II. v. Hoogerwou, Bokstel, 
W. Hoettger, Wesel, 
Ferd. Clercx, Bokstel, 
J. B. Groothuis. Benekamp, 
B. H. Clercx, Bokstel, 

Derde perceel. 
M. Kronberger ,t Sohn, Budapest, 
W. Hoettger, Wesel, 
J. Nahuis, Groenloo, 
J. B. Groothuis, Denekamp, 

Vierde perceel. 
II, Kronberger & Sohn, Budapest, 
J. H. v. Hoogerwou, Bokstel, 
Schoenberg, Danzig, 
W. Hoettger, Wesel. 
•I. .1. v. d. t'erden IV.., Bokstel, 
B. L. Buijvoets. Almeloo, 
Ferd. Clercx, Bokstel, 
B. II. Clercx. idem 

Vijlde perceel. 
M. Kronberger & Sohn, Budapest, 
Schoenberg, Danzig, 
VV. Hoettger, Wesel, 
1. J. v. d. Eerden Pz., Bokstel, 
J. Nahuis, Groenloo, 
F. Clercx, Bokstel, 
B. H. Clercx, idem 

/ 8,483.— 
8.207.70 
7,002.90 

8,483.— 
8.207.70 
7,981.80 

4,947.-
4,304.— 
4.276.— 

11.346, 

12,627.75 
10,944.50 

11,345.— 

11,510.25 
10.944.50 

Oostzeesch 
hout 

Herkomst niet 
vermeld. 

/ 10,667.50 
8,383.40 
7.178.-

10,667.50 
8,508.90 
7,178.-

6,475.-

15.081.25 
12,147.50 
9,413.25 
9,374.— 
8,934.— 

15.081.25 
9,413.25 
9,874 — 
8,934.— 

/ 8,786 

8,785 

11,775 

11,775 
2o. de levering van eiken wisselhout en brug-

liggers. in 6 perceelen. 
Perceel 1, ingekomen 6 bilj., als: 

Eindhoven & Zn., Zwolle, / 5411.16 
Moritz Kronenberger & Sohn, 

Budapest, » 5041 
W. Hoettger, Wesel, » 4244 
J. J. v. d. Eerden Pz., Bokstel, » 4120 
J. B. Groothuis, Benekamp, » 3943 

Perceel 2, ingek. 5 bilj., als: 
Eindhoven & Zn., Zwolle, ƒ 4960.90 
Moritz Kronberger & Sohn, 

Budapest, tt 4167 
W. Hoettger, Wesel, » 3761 
J. J. v. d. Eerden Pz., Bokstel, » 3600 
B. I,. Buijvoets. Almeloo, » 3463 

Perc. 3, ingekomen 4 bilj., als: 
Jloritz Kronberger &. Sohn, 

Budapest, ƒ 1507 
51. .1. v. d. Mee, Haaien (N.-Br.), » 1223 
J. Nahuis. Groenloo, ., 1172.70 
W. Hoettger, Wesel, » 1154 

Perc. 4, ingek. 5 bilj., als: 
5Ioritz Kronberger & Sohn, Budapest, ƒ 4021 
B. I'. v. d. Eerden, Bokstel, » 3740 
W. Hoettger, Wesel, » 3398 
J. J. v. d. Eerden Pz., Bokstel, > 3300 
J. Nahuis. Groenloo, >i 2880 

Perc 5. ingek. 8 bilj., als; 
L. W. Versprille, Nijmegen, J 6443 
Moritz Kronberger & Sohn, 

Budapest, » 6196 
F. Clercx, Bokstel, » 5535.77 
W. Hoettger, Wesel, 11 5534 
J. J. v. d. Eerden Pz., Bokstel, t 5300 
H. I'. v. d. Eerden. idem i 4917 
B. H. Clercx, idem 1 4̂ 80 
L. A. Spielings, idem » 4587 

Perc. 6, ingek. 5 bilj., als: 
Moritz Kronberger & Sohn. 

Budapest, 
li . II. Clerx, Bokstel, 
W. Hoettger, Wesel, 
J. J. v. d. Eerden Pz 
l i . 1'. v. d. Eerden, 

2.-
1.964 
1.94=/,, 
1.94 
1.919 
1.88 

ƒ 38,886 
38,800 

J. II. v. Hoogerwou, Bokstel, /2.P3S 

T. Gaushol'. Brugge, 
W. Hoettger, Wesel, 
J. Nahuis, Groenloo, 
L. Vigneron. Brussel, 
B. H. Clercx, Bokstel, 
J. 1, v. d. Eerden Pz., idem 
Schoenberg Domansky, 

Danzig, 1.86 
WehTert>dl |k, 16 Juni: het verbeteren van 

een oesterput met bijkomende werken, voor de 
oestermaatschappij Wolfaartsdijk; ingekomen 8 
bilj., als: 
S. Blok, te Kortgene, 
J. C. Beaufort, » Wemeldinge. 
J. du Bois, > Hansweerd, 
J. B. v. Akker, » idem 
J. 51. I.aminerie, » idem 
A. Uenheere, » idem 
C. de Wilde, i> Kattendijke, 
A. Goedemond, a Hansweerd, 
gegund. 
Haming 

F. E. Terwindt, Pannerden, ƒ 14,861 
A. Geldens, 's-Bosch, t 14,244 
H. v. Anrooy Jz., Zaltbommel, > I8J3OO 
Raming , 17,200 

3o. verbouwingen in- en herstel en verbete
ring van het gebouw van de Tweede Kamer 
der Sta ten-Generaal en aangrenzende gebouwen, 
te 's-Hage; ingek. 6 bilj., als: 
il. v. Bergen Henegouwen, 's-Hage, ƒ 17,89» 
P. B. Mirande, Geertruidenberg en H. 

R. Mirande, 's-Hage, » 17,160 
A. C. Paardekoopcr, 's-Hage, » 16.680 
C. W. de Vos en A. B. de Vos, idem » 16,398 
M. Houtman en J. A. Houtman, idem 11 16,37» 
Raming , 17,371 

Cats, 16 Juni: het herstel, de vernieuwing en 
het onderhoud tot 30 April '87, van de aarde-, 
kram-, steenglooiings- en andere werken aan 
den calamiteusen Lecndert-Abrahampolder; in
gekomen 12 bilj., als: 
.). de Jonge, Biezelinge, 
C, D. Bolier, Scherpenisse, 
W. Ringelbcrg, [luivendijke, 
M. v. d. Linde, Zieriksee, 
H. Romein, Burg, 
P. Verbuig, Kolijnsplaat, 
.1. Schriel', idem 
S. Blok. Kortgene, 
C. Moerland, St.-Annaland, 
P. v. d. Berge, Kolijnsplaat, 
B. den Exter v. d. Brink, Krabbendijke, 
C. de Wilde, Kattendijke, 
gegund. 
Raming j 7812.30 

V o l l e n l i o v e , 16 Juni: de levering van 300 
5I1 grove gehorde riviergrint, voor het le dijks-
district in Overijsel; minste inschr. waren Gebr. 
Peters, voor ƒ 1.90 pes M : l. 

W e e l , 16 Juni: het maken van eenige ver
beteringen aan de openbare school; ingekomen 
4 hilj.. als: 
P. Hermsen, te Weel, ƒ 319 
B. Kamps, •> idem .1 305 
G. Eijt, » idem > 276.40 
B. v. Raaij. « idem 11 246.70 

K o k k e n g e n , 17 Juni: het verbouwen van 
een gedeelte van het gemeentehuis; ingek. 9 
bilj., als: 

te Laagnieuwkoop, 
» Vleuten, 
» Kokkengen. 
» Laagnieuwkoop, 
» Uithoorn, 
» idem 
» Kokkengen, 
1) idem 
» idem 

f 6898 
> 6621 
ii 6670 
» 6513 
» 650O 
» 6322 
» 6195 
11 6153 
11 610O 

6022 
5948 

» 6947 

ƒ 1285 
» J284 
» 1277 
» 125» 
» 1212 
» 1111 
» 1075 
> 1045 
.1 940 

B. Koren, 
Fr. Koren, 
F. Jansen, 
R. Koren, 
F. Bolle, 
J. Burger, 
P. Berghoef, 
A. v. Soest, 
G. Dijkers, 

' gegund. 
i JISPJ G r o n i n g e n , 17 Juni: voor rekening der ge-
1 f r r r ! meen te: lo. het verven en behangen van de 
" 007?' UOL'"'nbehuizing op de plaats no. 1 en het bij-
" i jo- I v e l v t ' n van de boerenbehiiiziiigen op de plaatsen 
" om c l l 0 S ' 2 ' 3 ' 4 F " 5 u p n Niéuwen Ruigezandster-
* o, !„l Hoor; ingek. 10 bilj.; minste inschr. was F. 

» 2900, 20. het witten der stukadoorwerken, verrich-
I ten van veldwerken enz. aan het beursgebouw 

, , , , 1 Groningen; ingek. 2 bilj.; minste inschr. was 
het bouwen van 19 wo- ! " « o i . f . » ' i . * i < . . . . . . K a m p e n , 16 Juni: net Douwen van 19 vvo-1 H. O. Oltiioll', te'Groningen,' voor A 627. 

11 ngen, voor rekening der vereeniging Patnmo- ajleuwolda 17 Juni vnór rekenirer a . het 
in«e

t

komen 12 ^ * * J ̂ ^oU^u\:^bei^^^ 52 
ie jvampen, J « ,ol0 uitgeslagen steenglooiingen langs hei Termunter-

* „ i i „ zijldiep; minste inschr. W. Snater, Niciivvolda, 
» 20.720 voor ƒ 223. 
* So. bet hei-stellen der uitgeslagen glooiingen 
" ï ' ü ' a n 8 s , l l ' t Tcriiiunterzijldiep; minste inschr. M. 
» 19,000! Kamphuis. Nieuwolda. voor / 169. 
* ic'ian 3 " ' herstellen der glooiingen ter wester-
" }J*JJ2 ?'Jdc' v i l " het .Munterdammerdiep; minste inschr. 

ƒ 5353 
» 4876.915 
» 4569 
> 1-1:0 
» 4011 
van 20,000 

Bokstel, 
idem 

A i i i s t e r i l a i u . 15 Juni: de levering 
eikenhouten halfronde dwarsliggers, voor de 
Holl. ijzeren-spoorwegmaatschappij; ingek. 13 
bilj., aFs: 

Prijs pel- stuk Massa 
MoritS Kronberger & 

Sohn, Budapest, ƒ 3.35 
J. N. de Haas & Söhne, 

Wesel, 2.25 ƒ 45,000 
Ferd. Clercx, Bokstel, 2.23 
J. A. v. d. Eerden, idem 2.15 43,000 
P. Hamman, Antwerpen, 2.12 42,400 

JA v. Dijk Hz 
R. H. Frank, 
H. Steenbergen, 
F. Krijgsman, 
D. J. Scbuppért, 
51. de Groot, 
D. Rek veld, 
W. Fransen, 
F. Schipper, 
J. S. v. d. Werf, 
C. Visscher, 
F. H. Noorman, 

idem 
» idem 
» idem 
* Zwolle, 
» Kampen, 
» idem 
» idem 
• Genemuiden, » 18,666, 
» Kampen, » 18,137 
» idem > 16,8001 
» Zwolle, a 16,130 

Nieuwendarn . 16 Juni: het bouwen van een 
graanpakhuis buiten op den Waterlandschen I 
zeedijk; ingek. 20 bilj.; 
hoogste inschr. ii. de Haan, Amsterdam,/ 16.000 
minste 1 A. v. Wensveen, idem » 12,300 

'a-llage, 16 Juni: lo. het uitvoeren van 
baggerwerk in de rivier de Oude-Maas, tusschen en verleggen van een gedeelte Maasdijk, onder 
de kilometerraaien 120 en 121, onder de gemeente 1 Linden, van af den dijk beneden de spoorweg-
Dordrecht: ingek. 2 bilj., als: brug tot aan het zoogenaamdeOijenschesluisje; 
G. A. v. iiattem. Sliedrecht, ƒ 10,8701 ingek. 6 bilj., als: 
A. G. Huyskes, Hedel, , K,614| II. A. v. d. Berg, Boksmeer, 
Raming „ 13,385 G. Thoonsen, Jlook, 

2o. dc uitvoering van werken tot normali-, H. Vos, Beugen, 
seering van de rivier de Waal onder Leeuwen;! A. Slacliielsen, Wagenberg, 
ingek. 7 bilj., als: 1 W. v. Osch, Nijmegen, 
A. G. Huyskes, Hedel, ƒ 15,7201 J. P. Vierboom, Ooi bij Nijmegen. 
J. II. v. Hezewijk. Lobit, , 16,665 gegund. 
W. Baggerman, Nederhemert, , 15.490 j 
R. A. v. d. Bergh, Pannerden, j 14,948 

van der Veen, Noordbroek, 
a voor 74 ct. per 51'. 
i s 48 % » 
c i i 34 1 3 
d 11 2 » 11 

4o. het vervoeren van grond van het ver-
bindingskanaal naar de Lutjemaarskaai; minste 
inschr. .1. Biirema, Siddeburen. voor 44 ct. per 51'. 

Alles gegund. 
Linden, 17 Juni: het verhoogen, verzwaren 

f 3373 
'» 2999 
<> 2900 
11 2580 
I 2500 
» 2147.30 

BIJ V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 2 6 JUNI 1 8 8 6 . 

A AN K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , 2* J u n i . 

B r e d a , te 10 uren, door den architect J. A. Oornes, namens H. F. 
Luyckx, te Zundert, in het kofliehuis van .1. Jansens: het bouwen van 
eeii winkelhuis met bovenkwartier op een terrein, gelegen aan den 
Nieuwen-Haagdiik, aldaar. Aanw. gehouden. 

Dongen (N.-Br.), te 12 uren. door het bestuur van het R.-K. Pensio
naat, in de herberg Looijersbeurs, bij C. Sprangers: het veranderen van 
de bestaande en het bijüouvven van 3 schoollokalen met het daarstellen 
van 2 gebouwen, iu te richten voor verschillend huishoudelijk gebruik. 
Aanw. gehouden. 

«Meningen , te 12 uren. door den prov. inspecteur der directe be
lastingen, aan zijn bureau: de bouw van eene woning en kantoor voor 
een kommies-ontvanger te Nieuvveschans. Inl. bij den rijksbouwmeester 
in het le district, te 's-liage. Aanw. gehouden. 

G r o n i n g e n , te 12',', uren. door burg. en weth.: het wegruimen 
van den Boteringehoog en het maken van twee hrughoofden met bij
levering van alle benoodigde materialen. Aanw. gehouden. 

Ni jmegen , te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van 
bouwterrein, ten haren kantore in de Van-Wetderenstraat 14: het 
bouwen van twee villa's aan het Keizer-Karelsplein, aldaar, inl. aau 
genoemd kantoor tusschen 10 en 2 uren. Aanw. gehouden. 

B c e k - e n - D a n k (N'.-Br.), te 3 uren, door 51. 1'. J. van Thiol, hij Mej. 
de wed. A. Boerdonk op de Donk: het houwen van een woonhuis nabij 
sluis no. 6. Inl. bij den architect M. Dreesen, te Helmond. Aanw. 
gehouden. 

E n s c h e d é , te 6'/. uren, door burg. en weth.: 
lo. het schoonmaken, witten en sausen der eerste en tweede open

bare school, benevens eenig timmer- en metselwerk aan de eerste 
openbare school; 

2o. het schoonmaken, witten en sausen der derde, vierde en vijfde 
openbare schoei. Aanw. gehouden. 

A a l t e n (Geld.1, tc 7 uren, ten huize van J. Treedei het veranderen 
der oude school tot woon- en winkelhuis. 

D i n s d a g , 2 « J u n i , 
N l l m e g e n , te 11 uren, door de directie der christelijke normaal

school, in het gebouw op den Klokkenberg: het afbreken en wederop
bouwen van het schoolgebouw op den Klokkenberg. Aanw. gehouden. 

K i r u w e n e k e l a (Gron.), te 4 uren, door burg. en weth.: het afbreken 
eener oude- eu het bouwen eener nieuwe onderwijzorswoning. Aanw. 
te 10 uren. Bilj. inzenden één uur vóór de besteding. 

I .n in ieker (Ov.), te 4 uren, door burg. eu weth.: liet verbouwen 
der onderwijzerswoning in de buurtschap Lonneker. Aanw. te 10 uren. 

K o l l e r d a m , in het Timmerhuis: het uitvoeren van verfwerken aan 
gebouwen, bruggen enz., in 15 perc. 

W o e n s d a g , 3 0 J u n i . 
' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: liet 

verrichten van baggerwerk langs den linkeroever van het Scheur, 
boven Maassluis, ter voortzetting der opruiming van de Boschplaat, 
voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl, 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-IIage, den ingenieur Leemans, 
te Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. gehouden. Raming / 186,000. 

M a a s t r i c h t , te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van 150 
tuinstoelen. 

E c h t e n (Fr.), te 12 uren. door Jhr. 11. N. Speelman, bij IJ. de Boer: 
het gelijkmaken of slechten van ongeveer 38 bekt. vergraven en on
vergraven ondergrond, gelegen in den Veenpolder, aldaar, in 7 perc. 
Inl. bij den opzichter G. Buut, te Echten. 

Gllae (N.-Br.), te 121/, uren. door het R.-K. parochiaal kerkbestuur 
van de H. Petrus-banden, in de herberg Dorpzicht: het bouwen van 
een Zusterhuis met bgbehooren.de werken. Inl. bij den architect J. J. 
van l.angelaar. te Prinsenhage. Aanw. gehouden. 

N l r i i w r r s l u U (Z.-H.j, te 1 uur. in het koffiehuis van C. Lensvelt: het 
amoveeren van een bouwscliuur en het bouwen van een klein landhuis, 
waaraan verbonden een bouwmanswoning met schuur. 

M i d d e l b u r g , te l ' / , uren. door de directie der stoomtram-maat
schappij Breskens-Maldegheiii, in het hotel Nieuwen Doelen: 

lo. de levering van stalen spoorstaven niet lasehplaten, schroefbouten 
rn haakbouten te zauieii 1.408 000 KG.; 

2o. de levering van 30.000 met ehloorzink bereide grenenhouten dwars
liggers en 26 M ' bereid grenen wisselhout; 

3o. de levering van 20,000 H* hallast en 2000 M ' grove grint. 
Inl. bij den ingenieur J Schotel, te Rotterdam. 
K o l l u m , te 2 uren, hij den logementhouder i l . Houwink: het doen 

van eenige vernieuwingen en hei-stellingen aan een boerenhuizing en 
schuur onder Oudwoude, in gebruik bij W. D. Kloppenburg. Aanw. 
28 Juni, te 10 uren. 

I l o k k u n i , te S'/« uren, door het polderbestuur van Oost- en West-
dongeradeel, in het hotel Lijbering: a. het onderhoud der werken, be
hoorende tot de polder- en Ezumazijls-administratie, in 2 perc; b. dc 
levering van het benoodigde hout voor een paar nieuwe buitenvloed-
deuren in de zeesluis te Ezumazijl. Aanw. gehouden. Biljetten inzenden 
uiterlijk 29 Juni, te 8 uren. 

Mt.-Jacol>i|i!iro<-hic, tc 5 uren, door den secretaris-ontvanger van 
het waterschap het Oud-Bildt: het afdammen, droogmaken en uitdiepen 
van de Westervaart van St-Jacobiparochie, ter lengte van p. m. 3200 
M. Aanw. 29 Juni, te 11 uren. 

van p. 100 stère lijn 

JL 

Vee re, door burg. en weth.: de lever 
gehorde grint. Bilj. inzenden vóór 30 Juni. 

D o n d e r d a g , I J u l i 
s-ltusi l i , to 10'/. uren, door bet bestuur van den polder Van der 

Eigen, op het raadhuis: bet afdammen droogmaken en herstellen van 
de Hosmalensche sluis, gelegen in den ouden dijk. nabij Orthen. tus
schen het nieuwe en het voormalige stoomgemaal des polders. Aanw. 
gehouden. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
bet gebouw van het prov. best.: 

lo. het maken en leveren van 100 betonblokken voor de zeebrekers 
van de havenhoofden te Mmuiden. behoorende tot de werken van het 
Noordzeekanaal. Raming / 16,000: 

2o. do uitvoering van eenige onderhoudswerken ten behoeve van de 
Keulsclie Vaart, in Noord-Holland. Raming / 1457. 

Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Blom, te 
Amsterdam. Aanw. gehouden. 

Graningen, te 12:l|t uren, door burg. en weth.: 
lo. het bestraten van de 10 stuks mestputten op de nieuwe rnest-

verzamelplaats; 
2o. hot uitvoeren van bestratings- en rioleringswerken ten behoeve 

der nieuwe verzamelplaats van fecaliëu onder bijlevering ven alle daartoe 
noodige bouwstoffen, enz. Bilj. inzonden 30 Juni. Aanw. 28 Juni, te 
10','j uren. 

H a a r l e m , te 2 uren. door burg. en weth.: 
lo. het leggen van bij de gemeente voorhanden zijne trottoirbanden 

en het maken van klinkerhestratingen en zinkputten aan de l.eidsche-
vaart. Raming / 1350; 

2o. het maken van klinkerhestratingen in het Waaigat en in de 
Lange-Begijrienstraat. Raming f 2700: 

3o. het maken van keibestratingen np den Zijlweg, in de Spaarn-
wouderstraat en in de Doelstraat. met het maken van trottoirs met 
koplagen en zinkputten in genoemde straten. Raming f 7000. 

Aanw. gehouden. 
D i e r e n , (Gelderland), te S'/s u r e n i l l o m ' ' l c n architect Brink Evers, 

namens R. F. baron van Heeckeren van Wassenaer, op het kantoor 
np het Hol': het gedeeltelijk amoveeren en wederopbouwen van de 
bouwhoeve Kistingbouwing ui den Fratervvaard. Aanw. 28 Juni, te 10 
uren. Bilj. inzenden 1 Juli, vóór 4 uren, bij genoemden architect, te 
Ellekom. 

L a n g w e e r (Fr.), door het bestuur van den Trijegaaster Veenpolder in 
Doniawerstal. ten kantore van den secretaris-ontvanger: het verdiepen 
en verbroeden van het kanaal in dien veenpolder, loopende langs den 
polderdijk van af den straatweg van Oosterhaule tot de in aanbouw 
zijnde brug. Aanw. gehouden. 

L e e u w a r d e n , door den architect A. Hoekstra: het bouwen van drie 
woonhuizen. Aanw. gehouden. 

V r i j d a g . 2 J u l i . 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aai. 

het, gebouw van het piov. best.: het maken van een peilpiit, terp er, 
gebouwtje voor een registreerendeu getijmeter op den Westhavendiik 
bij het hoofd te Zieriksee. Inl. bij den hoofdingenieur in liet l ie 
district, te Middelburg, en den ingenieur te Goes. Aanw. gehouden. 
Raming / 8000. 

'M-BONCII , te lO'/j uren. door het ministerie van waterstaat, enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: het maken en leveren van drie nieuwe 
brilgschepen en het uitvoeren van bijbehoorende werken, ten behoeve 
van de schipbrug over de rivier de Maas te Hedel. Inl. bij den hoofd
ingenieur iu het 6e district, den arrondissements-ingenienr Keurenaer, 
beiden te 's-Bosch, eu den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. ge-
gehouden. Haming /' 7200. 

hup, II,- ^oel.). te 11 uren, door het bestuur der waterkeering van 
den calamiteusen Willem-A c-polder, in het gemeentehuis: het her
stel, de vernieuwing en het onderhoud tot 3(' April '87. vau de aarde-, 
kraai-, rijs- en steenglooiingswerken aan de waterkeering van den 
bovengenoemderi polder. Aanw. 28 Juni, te 10 uren. 

Membergen te 10 uren. door burg. en weth.: het veranderen der 
drie bestaande schoollokalen iu de kom der gemeente en bet bijbouwen 
van drie nieuwe lokalen, met bijlevering van alle materialen en de 
borden, banken, kasten en kachels, gevorderd voor 6 lokalen (herbe
steding). Aanw. 30 Juni, te 2 uren. 

W o r k i i m . door het dijkshestuur van het waterschap het Workumer-
Nieuwland i 

lo. de levering van 319 grenen zeedijkpalen, lang 6.2 M.. en 95 51' 
grenen gording, zwaar 10 X 25 cM.: 

2o. het vernieuwen van 75 M. hoofdpaah-egel en herstelling der 
achterkist. 

K a t e r d a g , :« J u l i . 
J a a r s v e l d (L'tr.), te 10 uren. door J. Schep, in het kofliehuis van A. 

Gelderblom aan het Schoonhovensche Veer: bet houwen van eene hof
stede aan liet Schoonhovensche Veer, gemeente Groot-Ammers. Aanw. 
28 Juni, te 10 uren. 

N i e t i w - L e k k e r l a n d (Zuid-Hnll.), te 11 uren, door voorzitter en 
heemraden van het waterschap de Overwaard, in het Genieenelands-
liuis: het verrichten van basaltglooiings- en aardewerken aan de Hooge 
Boezemkade van voornoemd waterschap. Aanw. gehouden. Bilj. inzenden 
uiterlijk 1 Juli, bij den secretaris te Gorichem. 

R o t t e r d a m , te 1 uur, door C. en .1. C. de Brei), in het Zuid-llol-
landsch kofliehuis: het bouwen van vijftien woonhuizen op een terrein 
aan de Linker-Rottekade, aldaar, op gereed zijnde paalfundeering. 

l ' t r e c h t , te 2 uren, door bet prov. best: het maken van beschoeiin
gen langs bet zand- en jaagpad van Breukelen naar Ouderkerk, beneden 
de Heinkuitenbrug te Abkoude. Aanw. 30 Juni, van 11 tot 1 uren. 
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M r i ' r h i . l i ' 2 iiroii. door het prov. 'est.: de uitvoering van eenigd 
vernieuwingen cn herstellingen aan de ïnomnriegoodereii te Montfoort. 
Aanw. 28 Juni te 11 uren. 

sineek. te 2 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener woning 
enz. hij don gashouder aan den toegangsweg naar het spoorwegstation. 
Inl. bij den directeur der gemeente-gasfabriek. 

Hafloo (iron,), te 4 uren. door burg. en weth.: het amoveeren eener 
behuizing met schuurtje en het daarvoor in de plaats bouwen eener 
onderwijzerswoning te Andel. Aanw. te 1 uur. 

D i n s d a g , « J u l i . 
Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van Staats

spoorwegen, aan het centraalbureau: Hestek no. 442, het maken van 
drie wachterswoningen tusschen Hreda en Tilburg, ten behoeve van den 
spoorweiL van Venloo naar Rotterdam. Inl. aan genoemd bureau en 
bij den sectie-ingenieur II. E. Beimke, te Hreda. Aanw. 2H Juni. telO'/g 
uren. Raming f 7700. 

Woensdag , " J u l i . 
' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

opruimen van gronden in het bed van den Amer en het maken van 
daarmede in-verband-staande werken onder de gemeente Made en 
Drimmeleu, provincie Noord-Rrahant. tusschen de kiloineterraaien 60en 
63, behoorende tot de werken voor het verleggen van de uitmonding 
der rivier de Maas. Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging 
van den Maasmond te 's-Bosch en bij den ingenieur Galand, te Lage-
Zwaluwe. Aanw. 30 Juni. Raming J 168.000 

L e l d e n , te 12 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, 
in het gemeenlandshuis: het maken van eene vaste ijzeren brug nabij 
Warmond over het Oegstgeester kanaal, lang ongeveer 45 M., in plaats 
van de bestaande Leebrug. Inl. bij den ingenieur te Leiden. 

Donderdag , s J u l i . 
Wamel (Geld.), te 2 uren. door den architect J. W. Boerbooms, te 

Arnhem, in het kofliehuis van J. van Wvchen: het bouwen van een 
buiten, aldaar, voor rekening van Mej. II. Schouten. 

H a a r l e m , te 2 ' 2 uren, door het ministerie van binnen!, zaken, aan 
het gebouw van het prov. best : het verbeteren van het teekenlokaal 
en het daaraan grenzende terrein van de Rijkskweekschool voor ouder
wijzers te Haarlem. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijs
gebouwen en den hoofdopzichter K. de Boer Hz., te Leidon. Aanw. 1 
Juli. te 1 uur. Raming /' 800. 

Herg-eu-Terh l i . i l (Limb.), te 8 uren, door burg. en weth.: het 
bouwen van eenige ontbrekende bijgebouwen aan het schoollokaal, 
aldaar. 

V r i j d a g , « J u l i . 
s -Bo*rh , te lOVj uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het herstellen van storm- en 
winterschade aan de werken, behoorende tot het kanaal de Bieze. Inl. 
bij den hoofdingenieur in het 6e district, den ingenieur Keurenaer, 
beiden te V Bosch, en den opzichter Vroeg, te Crevtcoeur. Aanw. 2 
Juli. Raming ƒ 4650. 

L e e u w a r d e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van bestratingen op den 
Rijksweg \an Leeuwarden naar de Overijselsche grens, in de provincie 
Friesland Inl. hij den hoofdingenieur te Groningen, den ingenieur te 
Leeuwarden en den opzichter Koorevaar, te Heerenveen. Aanw. 5 Juli. 
Raming ƒ 4921. 

L e e u w a r d e n , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van stroobepotingen en helm-
beplanting, benevens het maken van afrasteringen op en naast de beide 
gedeelten van den Stuifdijk, tusschen de Kooi- en Oerderduinen op het 
eiland Ameland, behoorende tot de zeewerken in Friesland Inl. bij den 
hoofdingenieur te Groningen, den ingenieur te Leeuwarden en den 
opzichter Ten Doesschate te Leeuwarden. Aanw. 5 Juli. Raming / 2800. 

Leeuwarden te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken en inhangen van een 
paar buiten vloeddeuren iu den zuiderkoker van de zeesluis de Nieuwe-
zijlen, onder Eng wierum, behoorende tot de zeewerken in de provincie 
Friesland. Inl. hij den hoofdingenieur te Groningen, den ingenieur te 
Leeuwarden en den opzichter Ten Doesschate te Leeuwarden. Aanw. 
5 Juli. Raming ƒ 1444. 

/ . w o l l e . te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het verbeteren van den uitloop van de 
itijksdnikersluis te Zwartsluis, behoorende tot de werken van het 
Meppelordiep in Overijsel. lui. bij den ingenieur Lab rijn, te Zwolle, en 
den opzichter Dijk, te Meppel. Aanw. 2 Juli. Raming f 8860. 

' s - l l age . te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken, benoodigd voor het veranderen van eenige 
dienst lokalen en voor eenige herstellingen in het post- eu telegraaf
kantoor te Rotterdam, benevens het onderhouden van dat gebouw, van 
af den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot 
en met 31 December '88. Inl. hij den rijksbouwmeester in het 2e 
district, te 's-Hage. en den opzichter voor de landsgebouwen J. Battels, 
te Rotterdam. Aanw. 2 Juli, te 10 uren. Raming / 13.300. 

L e e u w a r d e n , door het prov. best.: het maken en inhangen van 
een paar buitenvloeddeuren iu den zuiderkoker van de zeesluis de 
Nieuwezijlen, onder Engwieruni. 

M a a n d a g . 12 J u l i . 
s - l l a g e . te 12 uren, door het ministerie van justitie: het verhouwen 

van de cellulaire gevangenis te Gorichem tot strafgevangenis voor 
vrouwen en het verrichten van eenige onderhoudswerken aan dat ge-
houw, iu 2 perceelen. Aanw. 3 en 10 Juli, van 11—2 uren. Raming 
perc 1 ƒ 6600, perc. 2 / 1420. 

D i n s d a g , 1 3 J u l i . 
B r e s k e i i H , te 11 uren, door het bestuur der waterkeering van het 

calamitouse waterschap Oud-en-Jong-Breskens, in de directiekeet aan 
de Nieuwesluis: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot en 
met 30 April '87, van de aarde-, kram-, rijs-, steenglooiings- en paal
werken aan de waterkeering van genoemd waterschap. Aanw. 5 en 9 
Juli. te 10 uren. 

11rei hi te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor-
wogen, aan het centraalbureau: Bestek no. 443, het verrichten van 
eenige hei-stellingen aan gebouwen en kunstwerken, behoorende tot den 
spoorweg van Leeuwarden naar Snoek. Aanw. 6 Juli. (taming ƒ 3675. 

D o n d e r d a g , IA J u l i . 
A p e l d o o r n , te 2 uren, door de directie der Kon. Nederl. Locaal-

spoorvvegmaatschapph. ten kantore der maatschappij: Bestek no. 16. het 
maken van de aardebaan, de kunst- en andere werken voor den locaal-
Bpoorweg Apeldoorn—Hattcm. Aanw. 8 Juli, te 10 uren. Raming 
f 191,400. 

Z u t r e n , te 2 uren, aan hot bureau van den sectieingenieur der 
maatschappij tot expl. van Staatsspoorwegen: het in '86 uit te voeren 
onderhoudswerk op de lijnen Arnhem—Deventer, Zuilen—Gronau en 
Almeloo—Salzbergen, in 20 perceelen. Aanw. 6, 7, 8, 9, 10 en 12 Juli. 

V r i j d a g , I B J u l i . 
Z w o l l e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verhoogen van een laag cn 
buitendijks gelegen gedeelte van den straatweg van Deventer naar 
Zwolle, nabij lol no. 1, behoorende tot do Rijkswegen in de provincie 
Overijsel. Inl. bij don ingenieur Loko, te Zwolle. Aanw. 9 Juli, te 11 
uren, te beginnen bij tol no. 1. Raming ƒ 4365. 

Z w o l l e , te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov best.: hot voortzotten der verbetering van 
de traversen en het vernieuwen van verschillende vakken klinker be
st rating, tor instandhouding van de Rijkswegen in Overijsel. Inl. bij 
den ingenieur Loke, te Zwolle. Raming ƒ 15,420. 

' • •Hage , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
hei-stellen en verbeteren van telegraatlijnen in do afdeeling Leeuwarden. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch heheer der rijkstelegraaf, 
te 's-Hage en den lijn inspecteur te Leeuwarden. Raming ƒ 750. 

W o e n s d a g , 21 J u l i . 
' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het ver

ruimen van den boven mond van de Rot lek. tusschen de kilometerraaien 
147 en 149 tor verbetering van de Nieuwe-Maas. beneden do oostpunt 
van Rozenburg. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, 
den ingenieur Leemans, te Rotterdam enden tijdelijk adjunct-ingenieur 
Francois, te Hoek-van-Holland. Aanw. 14 Juli, te 11 uren. Raming 
/' 12,800. 

W o e n s d a g , 29 J u l i . 
' s - l l age , te U uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van het zuidelijk deel der werken binnen den Morwededijk te 
Gorichem, behoorende tot do werken voor den aanleg van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Morwede. Inl. bij den hoofd
ingenieur Wellan, to Utrecht, en den ingenieur Escher, te Gorichem. 
Aanw. 21 Juli. Raming / 1,535.000. 

Op oubepaa lden d a t u m . 
Nneek , door M. H. Kingma: eene herstelling aan den molen van de 

Goezekoester-IIempolder, te Sneek. Inl. hij K. Reidsma, te Ysbrechtum, 
en Hodso Boersma, te Sneek. Aanw. 1 Juli, to 11 uren. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Mrenber jcen , 1? Juni: In• i veranderen van 

drie bestaande lokalen en het bijhouwen van 
drie nieuwe lokalen aan de openbare school ju 
de kom der gemeente, met hijlevering van het 
noodige ameublement voor /es lokalen; minste 
inschr. was Chr. Raats. te Steenbergen, voor 
/ 11,784. Niet gegund; herbesteding op 2 Juli 

DrOReham, 17 Juni: eene vertiminoriug der 
boercuhuizing, bewoond door J. Q, Veens tra, 
onder beheer van den architect R. A. de .long: 
ingek. 10 bilj.. als: 
J. v. d. Steeg', te Hardegari.jp, ƒ 0220 
\V. Kuipen, . Surhuisterveen, » 9812 
11. Eldrillg, » Suaineer, • 2092 
G. v. d. Wal, » Koten, . 2090 
L. Eldring, » Oostermoer, >i 20:12 
A. v. d, Meer, » Drogeham, » 2*,92 
P. Hos, » Koten, » 244» 
K. de Vries, » Eestrum, . 244:1 
li. Gras. » Garijp. > 2320 
J. Hos, » Twijzel, . 2209 
gegund. 

's-Hage, 18 Juin: de aanleg van een uit
wateringskanaal van de gasfabriek te 's-Hage 
tot in zee ten behoeve van de watorvorvorsrhing 
met de bruggen, sluizen en andere kunstwerken 
daai-toe behoorende, in twee perceelen en in 
massa. 

Perc. 1, ingek. 12 bilj., als: 
J. Smit VII, te Slikkerveer, 
W. Th. Weijers, . Tilburg, 

t Dordrecht, 
o Geertruidenberg 
) 's-Hage, 
a Hardinksveid, 
i) Naarden, 
, VVaddinksveen, 
» Dordrecht, 

's-llage, 

bilj., 
te 

/' 249.000 
•» 227,000 
» 223,000 

,» 215,900 
» 214,982 
» 211,980 
. 211,800 
t 209,234 
> 207.800 
> 204,900 
» 204.800 
t 198,900 

J 018,000 
• 571,900 
» 509,600 
D 545.070 
• 530.000 

f 870.000 
» 796.900 
» 789.700 
• 777,000 
» 752 000 
» 745,500 
» 698,900 
van pen 

winkelhuis en verdere werken op een terrein 
aan de Nassaulaan, onder beheer van den bouw
kundige T. B. Vrakking; ingek. 4 bilj., als: 

G. Majoor. ./ 70^0 
Schipper < n Van Norren, » 7423 
J. Weitjens. liussum, » 6800 
G. Tennissen, Hilversum, » 606O 
gegund. 

Ierseke, 13 Juni: bet maken van een toe
gangsweg van de Damscbe stiaat naar de Nieuwe 
Kerkstraat; ingekomen 4 bilj.. als: 

W. Goeman, ƒ 675 
A. I.abun. » 670 
II. Snijder, » 650 
A. Fnudtaine, Goes, » 629 
De gunning is aangehouden. 

y . aam»la | t , 18 Juni: het houwen van een 
steenen duiker in den Zaamslagpolder; ingek. 4 
bilj., als: 

te Neuzen, ƒ 369 
» Zal inslag, , 345 
I idem » 335 
i idem a 330 

B. Voordendag. 
G, A. v. Spanje, 
M. L. v. Spanje, 
A. v. d Meijden, 
II. v. Rhiju, 
P. Verbrugge, 
J. J. v. Sluisdam, 
J. Rosmolen, 
A. Hoef en O. Pelt, » Kralingen, 
G. Keij, » Rotterdam, 

Perc. 2, ingekomen 5 hilj., als: 
P. A. Hos, te Gorichem, 
J . ,1. v. Sluisdam, i Dordrecht, 
II. v. Rhiin, 
J. Rosmolen, 
O. A. v. Hattum, 

Massa, ingek. 7 
J. .1. Bekker, 
J. Kooij, 
II. v. Rhiin, 
J. J. v. Sluisdam, 
G. A. v. Il.tttiiin. 
J. Rosmolen, 
G. Keij, 

l i i i * * ti i n . 18 

Naarden, 
's-Hage. 
Sliedrecht, 

als: 
Lent 
Amsterdam, 

* Naarden, 
» Dordrecht, 
» Sliedrecht, 
B 's-Hage, 
i) Rotterdam, 

Juni: het bouwen 

fi. Woud, 
Raman, 
Timman, 
H. do Haan. 
Struijs. 
W. Jansen, 
B. v Buren, 
Knipper en Vree, 
J. Koster, 
W. Greeve, 
Rietsnijder & Zn., 
Oerlijn en De Haan. 
Boeker en Rieke, 

(•rollingen. 18 Juni: het 

/' 48,284 
i 47375 
» 47.749 
» 47.220 
• 47200 
• 47.100 
• 47.(100 
i 46.840 
• 46.767 
• 46,097 
i 45,850 
n 44,860 
• 43.600 

bouwen eener 

het vergrooten van de 
J. Spanjaard: ingekomen 

E. Noaik, onder beheer 
W. Lit; ingekomen 23 

heerenbehuizing voor 
van den architect N 
hilj., als: 

A. v. Dijk. 
J. Poelman. 
H. Scheltens. 
11. Kiel, 
E. Berkenbosch, 
D. Diddens. 
li, Jansen. 
T. Holthuis, 
.1. de Vries, 
T. V. Jelsma. 
K. Fekkes on H. Berends. 
E. Peters, 
D. Jansen, 
.1. Haupt. 
B. de Jong, 
D. Dalmolen, 
E. \V. Wietzema, 
J. Ibelings, 
II. Meijer. 
D. Dooijes, 
R. Hovingh, 
G. P. v. Erp, 
Ph. Hendriks, 
gegund. 

P h i l i p p i n e , 19Juni: het gewone onderhouds-
en vernieuwingswerk aan do zeewering en oever-
verdediging van den Philippinepolder, ged. '86— 
'87; ingek. 5 bilj., als 

Horne, 21 Juni: 
weverij der lirma S 
8 bilj., als: 
J. en II. Nijhof. 
A. H. Wesselink, 
A. Groothengel. 
A. Schroder on L. 

Barneveld, 
A. Jeunink. 
G. .1. Braakhuis, 
F. Morsolt. 
A. A. Witzand. 

's.Hage. 21 Juni 
suatie door de haven van Goedoreede. 
rende tot do zeewerken in Zuid-Holland 
9 bilj., als: 

te Almeloo, 
• Hengeloo, 
• Borne. 

• Almeloo 
• Enschedé, 
i> Borne, 
i idem 
>• Almeloo. 

verbetering 

M5I7 
i 3980 
i 3894 

3S91 
• 3849 
•) 3620 
• 3548 
i 8840 

van de 
behoo-

: ingek. 

ƒ 13,498 
13.410 

» 13.340 
i 13,284 
I) 12.990 
» 12,640 

12.464 
1 12.407 
1 12,397 
, 12,293 
1 12.271 
• 12.227 

12,150 
1 11,999 
» 11.998 
I, 11.998 
1 11.941 
1, 11.841 
> 11.728 
* 11,038 
II 11.337 
1 11,220 

10,297 

M. Bot 
C. Hok kor. 
J. Lagendijk, 
A. v, d. Tak. 
C. Roskam Jr., 
Ph. Verbruggen 
B. de Waerd, 
W. Ringelberg, 
S. Bezuijen, 

linN.crdam. 
bestaande kade 

te Vlaai'dingen, ƒ 2S10 
II Goedereede. > 2712 
II Nieowhelvoet, * 2727 
» Goeilereede, n 2012 
I. Sliedrecht, . 2395 
» VVaddinksveen, > 2360 
•I Nieuweniioorn. « 2170 
» Duivendijke. I 2150 
» Ouddorp, I. 1965 

Juni: het verzwaren van de 
I het voortzetten dier mil-

kadiug van bet binnenterrein, bestemd voor 
asch- en vuilnisbelt, gelegen in de Slotor-binnen-
en Middelveldschi' gecombineerde polders, aan de 
Kostvei loren Wetering onder de gemeente Sloten; 
het ophoogen van het bi Itterrein enz., voor 
rekening der gemeente: ingek. 7 bilj.. als: 

II. .1. Meeker 
(,'. .1. Maks en Boekholst. 
W. Ambachtsheer, 
W. Got'dkoop Dz., 
0. v. Boven. 
K. W. Dekker. 
J. v. Houwelingen, 

A l k m a a r , 22 Juni 

/' 67.380 
I, 66,860 
» 66,300 
» 66,000 
» 64.500 
» 55,990 
» 47,800 

de levering van 120,000 
straatklinkerwaahnnppon of Vechtsteen (Waal-
vorm) voor de gemeente; ingek. 12 bilj., als: 

f 999 
L. Kmile, 
J. Meertens, 
.1. de Bree, 
A. Tholens Dz. 
f). de Decider, 
gegund. 

\\ iu k o m 19 Juni: het maken van een kist
werk met steenen voeting. voor rekening der 
gemeente; ingekomen 6 bilj., als 

te Neuzen, 
Hoek, 
idem 
Neuzen, 
idem 

» 795 
,. 078 
. 597 

P. Messelaar. Alkmaar, Vechtsteen 
Waal vorm . 

Rijnsteen i 
Waalsteen 

M. II. de Wild. idem 

M. D. de Putter, 
II. Klaassen, 
A. Klaassen, 
D. Kaïizer, 
gegund. 

A m s t e r d a m , 
godsdienstschool, 

18 Juni: het vergrooten der 
bet maken van een hadinrich

ting en liet gedeeltelijk vernieuwen der dakbe
dekking op de nieuwe synagoge, onder beheer 
van den architect G. 1). Salm; ingekomen 24 
bilj, als: 

ƒ 66,934 Voskuijl, 
Aaiden, 
Roijnierse, 
Repko, 
Paans, 
Van lierkum, 
J. Maks, 
E. R. Kuipers, 
Meekers, 
Cruiif cn Schouten, 
Leiblirandt, 

56,100 
' 54,400 
> 52,985 
i. 51,900 
» 51,880 
> 51.680 
> 50,840 
» 49,686 
» 49.680 
» 48,948 

te ilindeloojien, ƒ 1665 
» idem > 1488 
i> Staveren, » 1415 
» Hiudeloopen, « 1341 
» idem » 1294 
» Workuin, » 1185 

A. Wicherts, 
P. Gerlsma, 
R. II. de Hoer, 
P. Kampman en Smit, 
II. v. Meeckeren, 
IJ. v. d. Wal, 
gegund. 

W l t m a r s u m , 19 Juni: bet uitvoeren van 
eenige haggerwerken in de havengeul te Makkum, 
voor rekening der gemeente Wonseradeel; ingek. 
3 hilj., als: 
T. Seineins, te Staveren, ƒ 1097 
B. II. de Hoer, » idem » 1038 
J. .). Roode, » Makkum. » 999 

Behoudens goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten van Friesland, gegund. 

'a-llage. 21 Juni: het verharden van een 
gedeelte van de Laan-van-Meerdervnort, in 2 
perceelen. perc. 1 perc. 2 
M. Joris, Noordwijk. ƒ 9061 /' 4927 
11. Jongenburger, VVaddinksveen. 8000 ' 4900 
P. Kruijenveld. 's-Hage. 8930 5206 
M. I.. v. Spanje, idem 8849 4998 
P. A. Coolwlik, idem 8500 5200 
G. Keij. Rotterdam, 8425 4930 
A. de Waard en .1. C. Diercks, 

's-llage. 8300 5000 
J. de Hruijn. idem in massa, f 12,800 

Utrecht, 21 Juni: het bouwen vaneen spijs, 
kokerij en het verbouwen van het huis aan den 
Springweg E 273, voor de vereeniging van den 
H. Vincentius it Paulo, onder beheer van den 
architect W. J. van vogelpoel; ingekomen 13 
bilj., als: 
Th. C Nieuwboer, 
J. v. Hees, 
G. v. Rassel. 
A. M. v. Lietland, 
11. i. Stolker, 
Th. Oostveen, 
L, v. Dorst, 
J. H. de Borst, 
Corn. v. Straaten, 
D. C. v. Kent, 
C. v. Zeeland, 
J. II. de Vos, 
H. fleijman. 

Gegund aan J. H. de Vos. 

1000 

14.35 
13.75 
13.25 
13.39 
14.25 
15.05 
12.20 
12.00 
12.10 
12.35 
16.50 
14.30 
15.70 
14 10 
14.25 
12.45 

te Oosterheek, ƒ 9260 
9 Utrecht, I 9180 
9 idem » 8998 
» idem » 8888 
9 idem » 8778 
9 idem » 8100 
1 Gouda, » 7948 
> Utrecht, » 7700 
s idem » 7650 
9 idem 9 7640 
9 idem » 7500 
9 idem » 7225 
9 idem * 7122 

Ulster steenfabriek. 
Janssen en Molenburg, Gorkiuu. i 

: Elan I, Hommel, • 
Wed. P. v. Voortbuisen. Leerdam. i 
C. G. Koolemaus Beijnen. Utrecht, l 
N. de Wolf. Beverw ijk, 
C. Kamp. Linschoten. Vechtst. Waalv. 

| W. J. MijnlielV. Jutfaas, » » 
G. J. Keijser. Uselstein. o » i 
Roetert Heenhruggo Co., Olst. i 

Gegund aan G. .1. Keijser. te Uselstein. 
U i i l f l r l l i i i r g . 22 Juni: het afbreken van de 

werkplaats met tnobehooren. gemerkt A no. 
67, in de St.-Pioterstraat, en het terzelfder 
plaats bouwen van een gebouw, bevattende 
twee lokalen, ten behoeve van de burgeravond
school: ingek. 8 bilj.. als: 

P. 1. v. Pudelen & Zn . J 7379 
.1. M. v. Ditmars, & Zn.. » 0530 
J. C. V. Miert, II 6457 
W. A. v. d. Harst, » 6395 
C. A. Goethals. » 6171 
VVs. v. üije & Zn., » 5797 
II. P. v. d. Ree .t Zn., » 5740 
M. K. Jeras Zn.. » 5635 

A l k m a a r . 22 .luni: voor rekening van het 
Ambacht van Wcstliiesland, genaamd Geestmer-
Amhucht: lo. het gewoon onderhoud der W'est-
friesche dijkswerken met de leverantie van alle 
benoodigde materialen en arbeidsloonen, minste 
inschr. waren: 
perc. 1 en 4, .1. Klerk. Haringkarspel, f 130 en 

/' 200 
. ii 2, .lb Oldenburg. Bergen. » 35 

» 8, K. .1. Buis. Koedijk, » 4050 
» 5. .1. Dekker. Sint-Maarten, » 148 
» 0, T. Ootes, Wognunl. » 33 
II 7, J. Hille, l'rsem, » 275 
So, bet gewoon onderhoud van den Geestmer-

Ambachtsdijk met aanhoorigbeden; minste 
inschr. waren: 
perc. 1, D. Kriller, Oude-Niedorp, ƒ 100 

» 2, J. Klerk, Haringkarspel, • 19 
H a a r l e m , 22 Juni: bet verzwaren van een 

gedeelte van den ringdijk van den Grooten 
IJpolder, langs zijkanaul F, bij Halfweg; ingek. 
13 bilj., als: 
F. H. Joseph, Hilversum, / 7333 
II. Vosse, Heemskerk, » 0645 
Joh. dc Vaal, Gouda. » 6378 
F. L. v. Looij, Houtrijk-cn-Polanen, » 5063 
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Delfzijl: ingek. 12 b 
te Warfuin. 

als: Delfzijl: ingek. 12 b 
te Warfuin. ƒ 11,968 
» (•roningcii, 
» Mcnsingoweer, • 11,874 » (•roningcii, 
» Mcnsingoweer, .ut 11,556 
» Buruin. > 11.488 
» Groningen, 11.472 
i> Warfum, » 11.180 
n Stedum. 10,828 
n idem 10,798 
« Lemmer, » 10.753 
i) Wirdum. I 10,698 
» Furtiisuui, > 10,598 
« Wirdum, 10.582 

wij/erswoning aldaar; 

te Assen, 

t vertimmeren vs 
ingekomen • 

Beilen, 
Meppel, 
Dwi l igo loo, 

L. L. D. Zuiderhoek. Amsterdam, / 4850 
G. Beenhakker, Sliedrecht, • 404« 
R. Sclueuders, Kolhorn, » 4200 
J. Faas. Amsterdam. i 4195 
M. W. Schroiiilors, idem » 4158 
C. v. Itnven, Nieuweramstel. » 3054 
C. Holster. Amsterdam. » 2450 
A. Bosch, Sloterdijk. » 2345 
Joh. Holster. Haarlem, . 1950 
gegund. 

(•rottingen, 22 Juni: het maken van plank-
beschoeiingen met en zonder steenstapeling langs 
den kanaulboord van den Rijks-grooton-vveg van 
Groningen naar 
H. Nieland. 
A. Schreuder Jr. 
C. v. d. Veen. 
M. II. West ra, 
.1. N. Kruiziugn, 
J. Zehleliriist, 
.1. II. Pot, 
W. Rottschaffer, 
A. S. de Jong, 
H. Nieland. 
W. Schellens. 
P. Nieland. 

II\i inaeloa . 22 Juni: 
de ondi 
bilj., als 
C. V Zoelen, 
G. Mos. Komster en 

,\. Padding, 
.1. Kiiiinink Az., 
A. Noorman. 
Raming 

Vl lage . 23 Juni 
werken, behoorende 
Zwolsche Diep, met tl 
van dat vaarwater, van 1 Juli '80 tot en met 30 
Juni '87: ingekomen 5 bilj., als: 
C. v. d. Plas, Hardinksveld. ; lfi.770 
J. W. v. d. Haar, Genemuiden, » 15,820 
T. Mol, idem » 15.760 
A. Kraaijeveld. Sliedrecht, >i 15,563 
F. E. Terwindt. Pannerdcn, » 15,545 
Raming ii 17.180 

2o. liet wegruimen van een in de Bencden-
Merwede, i uidor de gemeente Sliedrecht, gezonken 
vaartuig; ingek. 2 bilj.. als: 
A. J. Smit. Rotterdam. / 584 
J. v. Gelder, Goedereede, » 524 
Raining » 610 

3o. liet opruimen van gronden aan deu linker-
oever van den Amer en in het bed dezer rivier, 
benevens het aanbrengen van eene oeververde-
diging. onder de gemeente Hooge- en Lage 
Zwaluwe: ingekomen G bilj.. als: 
('. Ris Az., Dordrecht, ƒ 77,900 
L. Kalis Kz.. Sliedrecht. 'u 75.500 
W. P. de Vries, Rossum, » 72.408 
A. Volker Lz.. Sliedrecht, » 611,000 
G. A. v. Ilatteiu. idem » 64.300 
A. G. Huvskes, Hedel, » 55.800 
Raming ' » 70,000 

llreita. 23 Juni: het houwen van een winkel
huis met aparte bovenwoning en een winkelhuis 
niet 2 aparte bovenwoningen op een terrein aan 
het einde der Boschstraat, onder beheer van den 
architect .1. I.ijdsman. 

Timmerwerk, ingek. 8 hilj., als: 

ƒ 1118 

•> (103 
• 815 
» 814 
» 870 

: lo. het onderhoud dei-
tot de leidanimen in het 
verlichtingen af liakening 

I'. 

. Korenman. 

. Haak, 

. Boef en G. Pelt, 

. v. d. Sluijs, 
B. Sjerp, 
Weeldenburg, 

Wed. G. Camesie & Co. 
B. Hooijkaas & Zn., 
A. T. Spruijt, 
G. A. v. d. Wilde, 
.1. Spruijt en A. v. 
U. Seelen, 
G. v. Rassel, 
I'. Blcijonhurg. 
P. Ginidt. 
A. de Haan, 
11. Knur. 
Jan Geluk. 
L. F. Straeteinans, 
Raming 

l l r v r n l r r , 23 Juni 

ƒ 22,640 
•i 18,499 
» 18.447 
» 17,744 
. 17.700 
.1 17.445 
» 17,2114 
.-i 16.885 
» 16.800 
l 16,5115 

Staveren. » 16,37(1 
ii 16.250 
.) 16,240 
» 16,000 
» 15.869 
» 15.600 
» 15.563 
.i 14,487 
» 13,200 
• 18.600 

het aanplempen en egali-
seeren van het vestingterrein binten den Noorden-
berg, viHirivkeningdergemeente;ingek.7 bilj.. als: 

tc Steenwijk, f 36.900 

i Deventer, 
• Sliedrecht, 

Hardinksveld. 
idem, 

Sliedrecht. 
Zwolle. 

i 23.990 
• 22̂ 250 
. 21,973 
i 19.720 
i 18.470 
i 17 870 

Fokke Aberson, 
Wiegerinck en Van 

Haareu. 
A Kraaieveld, 
W. II. Swets, 
C. Versteeg, 
D. Smits, 
A. Blocks, 
gegund. 

Apeldoorn. 24 Juni: het maken van gehou
wen enz., voor den l.ocaalspoorweg Apeldoorn— 
Deventer, volgens bestek no. 15 der Kon. Nederl. 
Locaalspoorweg-inaatschappy; ingekomen 15 
bilj., al 

te Twelloo, 
i) Deventer. 
.> Wilp, 
'i Zwolle, 
» Deventer, 
» idem 
» Zutfen, 
» Deventer, 

idem 

<•<»"•»• M Juni: eenige herstellingen aan de 
oostelijke Gouwekade. voor het heemraadschap 
llloeuieiiilaal; ingek. 2 hilj.. als: 
J. de Jong Az.. te Ammerstol. ƒ )9S5 
P. Verhiugge, , Waddinksveen, » 1926 
gegund. 

G r o n i n g e n , 24 Juni: het bouwen van een 
openhaar privaat met vuilnisbak, aan den Naar. 
dei-binnensingel; ingek. 8 hilj.; minste inschr. 
was II. I.. Walker, te Groningen, voor f 247. 

'n-llnge, 25 Juni: het herstellen en verbeteren 
van Rijkstelegraallijnen iu de afdeeling Utrecht, 
ui twee perceelen. 

Perc. 1, ingekomen 6 bilj, als: 
E . M. Giesen. Amsterdam. 
A. W. Wildbergh, Hunnik. 
K. Snorders de Vogel, Schiedam 
W. v. Dijk, Jutfaas, 
C. v. Boven, Nieuweramstel, 
Raming 

Perc. 2. ingek. 5 bilj., als-
A. W. Wildbergh. Hnmiik. 
K. Snevdei-s de Vogel. Schiedam, 
C. v. Hoven, Nieuweramstel, 
E . M. Giesen, Amsterdam. 
VV. v. Dijk, Jutfaas, 
Raming 

A r n h e m . 25 Juni: het leveren en leggen van 
n cementen riool met aanverwante werkzaam-

J 969 
941 
935 

. 887 
875 

1070 

1493 
1473 
1421 
1313 
1294 
1740 

te Breda 
e idem 
. idem 
» idem 
* idem 
•i idem 
i» idem 
» idem 

3 bilj., als 
te Breda, 
Ö idem 
• idem 

6 hilj.. als: 
te Breda, 
ii idem 
I idem 

idem 
>i idem 
» idem 

\ c i i / . r i , . 23 Juni: het herstel, de vernieuwing 
en het onderhoud tot 30 April'87, aan de water
keering van den Pierssens-polder; ingekomen 4 
bilj., als: 
J. Meertens, te Hoek, / 950 
J. de Bree Tz„ , idem » 935 
D. de Doclder, • Neuzen, » 812 
J. Jansen, » idem • 770 
gegund. 

i ieir inl iavri i , 23 Juni: liet maken van 3 
pakhuizen aan de Voorhaven W.-Z., onder beheer 
van den architect Jl. M. Lourens Jz,. aldaar; 
ingek. 19 bilj., als: 

P. A. (lollies 
G. V. d. Velden. 
T ('. Scliiauwon, 
Van (losteilinut, 
A. IHelen, 
T. Hoovers, 
J. v Gils, 
A. v. Gils, 

Metselwerk, ingek. 
A. Voogd, 
C. de Kantor. 
Tb. Eikelens, 

Massa, ingek. 
G. v. d. Velden, 
C. de Kantel-, 
T. C. Sc'hraiiwen, 
W. v. Oiisterhout, 
A. Hielen, 
A. v. Gils, 

/ 5206 
» 41180 
. i 4747 
• 4635 
» 4437 
.. 4325 
» 4300 
• 4219 

/ 4325 
» 4311 
» 3473 

/' 9600 
9570 

» 9068 
» 8960 

8740 
7h62 

.1. te Wechel, te Twelloo, ƒ 12,830 
A. Bokhorst » Deventer. » 12,300 
W. Denekamp, » Wilp, » 12,000 
D. Bruins, 11 Zwolle, » 11.995 
A. Feherwee, » Deventer, » ll,9h9 
H. v. d. Worp, 11 idem » 11,888 
II. W. Douwes, 11 Zutfen, 11 11.400 
£. v. d. Woerd Jz., » Deventer, 0 11.395 
G. v. d. Berg. <i idem » 11.026 
II. Visscher. > idem 0 lê,996 
II. Mulder. ,1 Terwolde, » 10.990 
.1. Westerink, » E|H', .1 10.986 
II. L. Hamer, » Zutfen, » 10,985 
A. Radstaak, » Apiddoorn, » 10,960 
II. Mouw Mz., . idem „ 10.347 
Haming ,, 13,130 

l i o i i e n l a i i i 24 Juni: het bouwen van een 
pand, ingericht tot paarden-en wagenstal, hooi
zolder eu bovenwoningen, onder beheer van de 
architecten .1. Stok & Zn.; ingek. 15 hilj.. als-

rekening der gemeente; ingek. 8 

Waddinksveen, 
Westervoort, 
Arnhem, 
idem 

Eldeu, 
Arnhem, 
idem 
idem 

/ 9800 
» 8975 
» 7989 
» 7600 
» 7600 
11 7536 
» 7069 
. 6647 

d. Sande. ƒ 23.286 
Wed. G. Camesie & Co., 11 22.610 
Smit en Muisson, » 22,300 
11. Cramer, ,, 20.995 
B. Hooijkaas & Zn., •> 19.1175 
A. Mac-Lean en Soetermeer. e 18.290 
I'. W. Blanken, » 17,888 
.1. Mi ra ode. „ 17,81ft 
•I. M. Bakkus, „ 17.429 
I'. Blijeiihurg. „ 17,3(0 
Muller eu Droogleever 1 17.200 
A. F. Spruijt. ,, 16,99(1 
11. J. Heiman & Zn., » 16.984 
A. Ilelikeuiaiis, ,, 16.979 
A. Heef en (i. pelt, ,1 16,90n 

H i i M c l l m r g 24 Juni: het doen van herstel
lingen aan den spuiduiker iu de kade aan den 
spiiihoezein, gelegen vóór den Vergnertpolder iu 
den Brakman bij Philippine: ingekomen 4 
bilj., als: 
.1. Tollenaar. te Neuzen, ƒ 14.100 
A. v. il. Heek. . Zaamslag. 1:1900 
P. A. v. d. Velde, > Neuzen. » 13.675 
C. l l . Bolier, > Scberpenisse, » 11.9115 
Raming „ S4G0 

Haarlem. 24 Juni: het verbeteren van 's Rijks 
zeewerken op het eiland Wielingen: ingekomen 
15 hilj.. als: 
A. Prins, Tz., te Sliedrecht, 

heden, voor 
bilj., als; 
11. Jongenburger, 
J. Terwindt, 
.1. de Ruijter, 
M. P. Vale. 
W. II. de Haan, 
Gebr. v. Daalen, 
B. Bolder, 
G. II. v. ,1. Heijden 
gegund. 

Tie l . 25 Juni: het houwen van een woonhuis 
en koetshuis voor N. .1. van Luttervelt, onder 
beheer van den architect G. A. Scholten; ingek. 
8 bilj., als-

te Tiel, 
11 idem 
»i Beteren, 
» Tiel, 
» Zalt-Botumel, 

Tiel, 

ƒ 30.600 
» 29,600 
» 28.937 
» 28.361 
11 26,392 
• 25,532 

W. A. Heijneu 
N. Wildeman, 
F. v. Scharrenburg, 
L. H. Beutener. 
H. A. Kaasjager, 
A. F. Koch, 
A. J. v. Alphen en K. 

W. Valstar. 0 idem 
E. v. Zetten & Zn., 

en J. de Weijer, i> idem 
gegund. 

« i l l e m s i i i i n l 26 Juni: het verrichten van 
eenige werkzaamheden aan de gebouwen enz. 
van het maritieme établissement; ingekomen 11 
hilj.. als: 

te Helder, 
Amsterdam, 

» 25,519 

» 24,984 

de Groot Cz.. 
Hos Az., 
Poppe. 

J. Tool 
H. Hartman, L. Lieu-

wers Cusveller, 
L. A. v. Haaften, 
.1. Hermans, 
R. Scbreuders. 
G. Beenhakker, 
J. Oldenburg, 
J. Gijsclaar, 
C. Kroon, 
M. Poppe. 
N . Heijblok, 
Raming 

11 Scharwoude. 
.1 Dordrecht, 
11 Wieringen, 
11 Hoorn, 

11 Staveren, 
» Sliedrecht, 
» Wieringen, 
» Kolhorn, 
11 Sliedrecht, 
» Bergen, 
11 Medemblik, 
» Wieringen, 
» idem 
1 idem 

f 11,980 
» 11,275 
.1 11,200 
• 11,070 
•1 10,995 

I 10,982 
1 10,800 
> 10.780 
> 10,690 
1 10,565 
> 10.548 
1 10.480 
> 10,460 
> 10,448 
> 10.438 
1 11,300 

De Waard eu Wijker 
G. D. v. Doorn. 
Gebr. Klein, 
F. H. Joseph, 
S. Krijiieu, 
.1. Dui'nker, 
G. Moorman, 
I'. Spruit. 
A. «raaf. 
.1. F. Philips. 
H. Boon. 
gegund. 

l i i i ie l i in 25 Juni: het wegbreken van een 
houten plafond eu het maken van een gepleisterd 
plafond, benevens het uitvoeren van schilder-, 
thinner- eu metselwerken iu het kerkgebouw 
Ier Ned. Herv. g eente: ingek. 7 bilj., als: 

Helder, 
Hilversum, 
Helder, 
Amsterdam, 
Helder 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 10,844 
> 10,400 
» 10,278 
11 9,880 
11 9,400 
11 9.111 
1 8,890 
» 8.888 
» 8.885 
» 8,400 
» 7,820 

H. Timmer, Meppe 
J. v. Lanteren, Woudenberg 
G. v. d. Brink. Putten, 

v. Westeren, idem 
v. Bruggen, Harderwijk. 
Doorhol. idem 

ƒ 2218 
-1 1734 
» 1660.50 
> 1650 30 
11 1602 
I 1500 
» 1325 

.-II o gr : het verhouwen van de Stadsdoclen 
te Delft (onderhands); ingek. 12 bilj.; minste 
inschr. waren Gebr. Houtman, te 's-Hage, voor 
/' 24,189, aan wie het werk is gegund. 

D. 
D. 
C. Rikken, Erinelo 

BIJ VOEGSEL 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 3 J U L I 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
II a and A g . .» J u l i . 

Deven te r , te 10 uren, door M. J. lïresliarner. in het kofliehuis van 
I'. L. D. Spijker, aan den Brink: het verhouwen van een woon- en 
winkelhuis aan de Groote Üverstraat. Aanw. gehouden. 

tn ie r s foor t , te 11 uren. door burg. en weth.: 
lo. de levering van 150 stère gewasschen riviergrint; 
2o. het vernieuwen van eenige straten; 
3o. het witten en schoonmaken van het gebouw van het gymnasium;; 
4o. idem der hoogere burgerschool; 
5o. idem van vier lagere scholen. 
Inl. bij den gemcentearchilect. Aanw. gehouden. 
M i d d e l b u r g , te l l " , uren, door het bestuur der godshuizen, in 

het burgerweeshuis: 
lo. de uitvoerig van eenig schilderwerk; 
2o. het verrichten van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de 

gebouwen. 
f i e l d e n , te 12 (uren, door burg. en weth.: 
lo. het verrichten van herstellingen aan de Morschpoort; 
2o. het leveren en plaatsen van een ij/.eren hek langs het Ruïnepark. 
l - r o n l n g e n . te 123/, uren. door burg. en weth.: het maken en 

leveren van schoolmeulielen enz. voor een lokaal in het schoolgebouw 
aan den Boteriugesingel. 

>-Hage. te 1 uur. door burg. en weth.: de levering van ongeveer 
f.G5.000 KG. gegoten-ijzeren gasbuizen. 

D i n s d a g , O J u l i . 
A r n h e m , te 11 uren, door burg. en weth.: het maken van trottoirs 

met trottoirbanden van Mendigersteen, klinkergoten en rollagen in diverse 
straten der gemeente. (Herbesteding). 

/ a l t - B o m m e l , te 1 uur, door den dijkstoel van Bommelerwaard 
hoven den Mcidijk, in het StadskoBiehuis: 

lo. het met Luikschen steen of bazalt bezetten van een gedeelte der 
buitenglooiing van den Maasbaudijk onder Nederhemert. ter oppervlakte 
van 1000 M>; 

2o. de levering van olie, vet enz.f ten dienste der stoomgemalen in 
"86—'87. 

Inl. bij den districtsopzichter H. Leemhuis, te Zalt-Bommel. 
U t r e e h l , te 2 uren. donr d** m»atsehappij tot exploitatie van Staats

spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 442 het maken van 
drie wachterswoningen tusschen Breda en Tilburg, ten behoeve van den 
spoorweg van Venloo naar Rotterdam. Inl. aan genoemd bureau en 
bij den sectie-ingenieur H. E. Beunke, te Breda. Aanw. gehouden. Ra
ming ƒ 7700. 

W o e n i d a g , 7 J u l i . 
' s -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

opruimen van gronden in het bed van den Amer en het maken van 
daarmede in-verband-staande werken ouder de gemeente Made en 
Brimmelen, provincie Noord-Brabant, tusschen de kilometerraaien 60en 
63, behoorende tot de werken voor het verleggen van de uitmonding 
der rivier de Maas. Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging 
van den Maasmond te 's-Bosch en bij den ingenieur Caland, te Lage-
Zwaluwe. Aanw. gehouden. Raming ƒ 168,000. 

L e l d e n , te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, 
in het ge meen landslui is: het maken van eene vaste ijzeren brug nabij 
Warmond over het üegstgeester kanaal, lang ongeveer 45 M., in plaats 
van de bestaande Leebrug. Inl. bij den ingenieur te Leiden. 

N i é u w - A m s t e r d a m , te 12 uren. door het bestuur van't waterschap 
Barger-Westerveen, ten huize van Jan van Halen: het vernieuwen van 
drie houten draaibruggen, gelegen in 't watei-schap. Aanw, 6 Juli, te 
10 uren. 

Donderdag , S J u l i . 
A e u z e n , te 10 uren, door het bestuur van den De Loosepoldcr, in 

bet Kedcrlandsch logement: het maken der gewone onderhoudswerken 
en van werken tot dijksverbetering aan de waterkeering van voor
noemden polder over '86—*87. Aanw. 6 Juli, van 9 tot 10 uren. 

W a g e n l n g e n . te 12 uren, d<»or burg. en weth.: het verbeteren van 
<ie haven van genoemde gemeente, het maken van nieuwe loskaden en 
bij behoorende werken. Inl. bij de ingenieurs Van Hasselt en He Koning, 
te Nijmegen. Aanw. gehouden. Haming f 54,600. 

/ .evenaar, te 2 uren, in het kofliehuis van E. Peters: het bouwen 
van een woonhuis aan den Rijksweg in voornoemde gemeente. Inl. bij 
den architect G. H. Publiekliuijsoii, te Lobit. Aanw. 8 Juli. te 11 uren. 

W a m e l (Geld.), te 2 uren, door den architect .1. W. Boerbooms, t.e 
Arnhem, in het koffiehuis van J. van Wvcben: het bouwen van een 
''iiiten, aldaar, voor rekening van Mej. II. Schouten. 

H a a r l e m , te f ' / i uren, door bet ministerie van binnenl. zaken, aan 
pet gebouw van het prov. best : het verbeteren van het teekenlokaal 
e " het daaraan grenzende terrein van de Rijkskweekschool voor onder
wijzers te Haarlem. Inl. bij den rijksbouwkundige voor tie onderwijs
gebouwen en den hoofdopzichter K. de Boer Hz,, tc Leiden. Aanw. 
gehouden. Raming / 800. 

Herg-en-TerblIJ t (Limb.), te 8 uren, door burg. en weth.: het 
wuiven, van eenige ontbrekende bijgebouwen aan het schoollokaal, 
a lil aar. 

V r i j d a g , 11 J u l i . 
>-Boseh, te lOVj uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

•tt gebouw van het prov. best: het herstellen van storm- en 
^•'•terschade aan de werken, behoorende tot het kanaal de Dieze. Inl. 
bij den hoofdingenieur in net 6e district, den ingenieur Keurenaer, 

beiden te 's-Bosch, en den opzichter Vroeg, te Crevicoeur. Aanw. 
gehouden. Haming ƒ 4650. 

L e e u w a r d e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van bestratingen op den 
Rijksweg van Leeuwarden naar de Overijselscho grens, in de provincie 
Friesland. Inl. hij den hoofdingenieur te Groningen, den ingenieur te 
Leeuwarden en den opzichter Koorevaar, te Heerenveen. Aanw. 5 Juli. 
Raming ƒ 4921. 

L e e u w a r d e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz , aan 
het gebouw van bet prov. best: het doen van stroobi-potingen eu helm-
beplanting, benevens het maken van afrasteringen op en naast de heide 
gedeelten van den Stuifdijk, tusschen de Kooi- en Oerderduinen op het 
eiland Ameland, behoorende tot de zeewerken in Friesland lui bij den 
hoofdingenieur te Groningen, den ingenieur te Leeuwarden en den 
opzichter Ten Doessehate te Leeuwarden. Aanw. 5 Juli. Raming / 2800. 

L e e u w a r d e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van liet prov. best: het maken en inhangen van een 
paar huitenvloeddeuren in den zuiderkoker van de zeesluis de Nieuwe-
zijlen, onder Engwierum, behoorende tot de zeewerken in de provincie 
Friesl ind. Inl. bij den hoofdingenieur te Groningen, den ingenieur te 
Leeuwarden en den opzichter Ten Doessehate te Leeuwarden. Aanw. 
6 Juli. Raming ƒ 1444. 

Z w o l l e , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het verbeteren van den uitloop van de 
Rijksduikersluis te Zwartsluis, behoorende tot de werken van het 
Meppelerdiep in Overijsel. Inl. bij den ingenieur Labrijn, te Zwolle, en 
den opzichter Dijk, te Meppel. Aanw. gehouden. Raming ƒ 3860. 

' • -Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken, henoodigd voor het veranderen van eenige 
dienstlokalen en voor eenige herstellingen in het post- en telegraaf
kantoor te Rotterdam, benevens het onderhouden van dat gebouw, van 
af den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot 
en met 31 December '88. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e 
district, te 's-Hage, en den opzichter voor de landsgebouwen J. Bartels, 
te Rotterdam. Aanw. gehouden. Kaming ƒ 13,300. 

' s -Hage, te l uur, donr burg. en weth.: het aanleggen van een riool 
in de I'n|>estraat, de Nobelstraat, de Geest en het Slijkeinde. te's-llage. 
Aanw. 7 Juli, te 10 uren. 

R o t t e r d a m . te 1 uur, door burg. en w.-th.: het maken van eene 
zweminrichting in het Vestwater nabij de Goudsche Wagenstraat. Inl. 
aan het Stadstimuierhuis. Aanw. 6 .ïuli. te 10 uren. 

I J l i a m t (Ov.), te 1 uur. door burg. en weth. van Staphorst: u. het 
verbouwen en vergi-ooten van de onderwijzorswoniug: i>. het ver
bouwen en vergrooten van de school aldaar. Aanw. 9 Juli, te 10 uren. 

K n i hl . door de directie il<>r Ned. Rijnspoorwegmaatschappij: het 
leveren van 1600 stuks eikenhout voor wissels, iu 4 perceelen. 

L e l d e n , door concessionarissen der droogmakerij ouder Ter Aar: het 
zwart maken van ongeveer 70 bekt drooggevallen gronden iu den 
Bloklandsehen polder. 

Leen warden, door het prov. best: het maken en inhangen van 
een paar huitenvloeddeuren in den zuiderkoker van de zeesluis de 
Nieuwezijlen, onder Engwierum. 

Saterdag, 10 J u l i . 
Z w o l l e , te l uur, door burg. en weth.: het gedeeltelijk rioleeren 

van de Sussenponrtenvourstud. Aanw. 6 Juli. te 2 uren. 
Leeuwarden, te l uur. door burg. en weth.: het doen van 

verfwerken aan liet meubilair van gemeentescholen. 
Hergun t , te 5 uren, door burg. en weth. van Tietjerksteradeel: ver

schillende herstellingen aan de klok en den toren te Berguiu. Aanw. 
7 Juli, te 10 uren. 

M a a n d a g , 12 . l u l l . 
' t t - l l a g e , te 12 uren. door het ministerie van justitie: h'-t verhouwen 

van de cellulaire gevangenis te Gorichem tot strafgevangenis voor 
vrouwen en het verrichten van eenige onderhoudswerken aan dat ge
bouw, iu 2 perceelen. Aanw. 10 Juli. van 11—2 uren. Raming perc. 
1 ƒ 6600, perc. 2 / 1420. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het rioleeren enz. van de algemeene slachtplaats en veemarkt in 

de Stadsrietlanden; 
2n. bet bestraten van de algemeene slachtplaats in de Stadsrietlanden; 
3o. bet maken van weghanen in den Stads- en Godshuispolder. 
A m s t e r d a m , te 2 uren, door het bestuur der bouwmaatschappij tot 

verkrijging van eigen woningen, iu hel gebouw van de Amsterdamsche 
Werkmansbond, Spuistraat no. 2: het bouwen van 84 perceelen met 144 
woningen, op een terrein buiten de voormalige Raanibarriere. begrensd 
door de Frederik-, Hendrik-, 2e en 3e Hugo de Groot- en Van Houwe-
ningenstraat. 

D i n s d a g , 1» J u l i . 
DreskeiiN. te 11 uren. door het bestuur der waterkeering van het 

calamiteuse waterschap Oud-en-Jong-Breskens. in de directiekeet aan 
de Nieuwesluis: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot en 
met. 30 April '87, van de aarde-, kram-, rijs-, steenglooiings- en paal
werken aan de waterkeering van genoemd waterschap. Aanw. 5 en 0 
Juli. te 10 uren. 

Ut rech t , te 2 uren, door de maatschappij tot expL Wal Staatsspoor
wegen, aan liet centraalbureau : Bestek no. 443. het verrichten van 
eenige herstellingen aan gebouwen en kunstwerken, behoorende tot den 
spoorweg van Leeuwarden naar Sneek. Aanw. 6 Juli. Haming / 3675. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan liet centraalbureau: de levering van eikenhouten 
dwarsliggers, en van eikenhout voor wissels en kruisingen, ten behoeve 
van het tweede spoor tusschen Bergen-op-Zoom en Kruiningen. Inl. 
aan hét centraalbureau en bij den ingenieur Beunke, te Breda. 
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Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expL van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: de levering van stalen spoorstaven, 
stalen laach- en eindplaten. ijzeren haak- en schroef bouten, ten behoeve 
van het tweede spoor tusschen Bergen-op-Zoom en Kruiningen. Inl. 
aan het centraalbureau en bij den ingenieur Beunke, te Breda. 

Woeniidag, 14 J l l l l . 
'•-Rag?, op het stations-emplacement: het loodgieters werk der 

goederenloods. Inl. bij den aannemer. 
Donderdag , I S J u l i . 

MontToorl , te 10 uren. door burg. en weth.: het maken van p. m. 
40.76 M. kaaimuur, het afbreken van 38 M. vestingmuur en vervangen 
door een nieuwen muur, het metselen van een waterstoep, het verven 
van het buitenwerk der openbare school, het vernieuwen van ongeveer 
06 Ni- klinkerbestraling. Aanw. 9 Juli, te 10 uren. 

K u u r l o o (Geld.), te 12 uren, ten kantore van den rentmeester: de 
herbouw van de landbonwerswoniiig, genaamd het Kerkwijk, gemeente 
Ruuiloo. Hilj. inzenden 14 Juli, voor 12 uren. Aanw. gehouden. 

A p e l d o o r n , te 2 uren, door de directie der Kon. Neder]. Locaal-
spoorwegmaatschappii, ten kantore der maatschappij: Bestek no. 16. het 
maken van de aardebaan, de kunst- en andere werken voor den lokaal
spoorweg Apeldoorn—Hattein. Aanw. 8 Juli, te 10 uren. Raming 
f 191.400. 

Z u i l e n , te 2 uren, uan het bureau van den sectieingenieur der 
maatschappij tot expl. van Staatsspoorwegen i het in '86 uit te voeren 
onderhoudswerk op de lijnen Arnhem—Deventer, Zutfen—Gronau en 
Almeloo--Salzbergen, in 20 perceelen. Aanw. 6, 7, 8, 9, 10 en 12 Juli. 

V r i j d a g , IA J u l i . 
Hoogwoud (N.-H.), te 10 uren. door burg. en weth.: het gedeeltelijk 

afbreken, herstellen en vernieuwen van den toren der gemeente, aldaar. 
Inl. bij den architect T. C. van der Sterr, te Hoorn. 

•wolle , te 12 uren, doer het ministerie van waterstaat enz., aau 
het gebouw van het prov. best.: liet verhoogen van een laag en 
buitendijks gelegen gedeelte vau den straatweg van Deventer naar 
Zwolle, nabij tol no 1, behoorende tot de Rijkswegen in de provincie 
Overijsel. Inl. bij den ingenieur I.oke, te Zwolle. Aanw. 9 Juli. te 11 
uren. te beginnen bij tol no. 1. Raming / 4365. 

Z w o l l e , te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov best.: het voortzetten der verbetering van 
de traversen en bet vernieuwen van vei-schil lende vakken klinkerbe-
Strating, ter instandhouding van de Rijkswegen in Overijsel. Inl. bij 
den ingenieur Loke, te Zwolle, Kaming ƒ 16,420. 

's-Hage, te 1 uur, door liet ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbetereu van telegraaflijnen in dc afdeeling Leeuwarden. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer der rijkstelegraaf, 
te 's-llage en Jen lijn inspecteur le Leeuwarden. Haming ƒ.750. 

R o t t e r d a m , te 1 uur. door burg. en weth.: het maken van strek
dammen langs den linker Maasoever en het verrichten van baggerwerken 
in de rivier de Maas. Inl. aan het Timmerhuis. Aanw. 6 Juli, te 
11 uren op den Katendrechtschen veerdam. 

l t i n n d a g , 20 J u l i . 
Amsterdam, te 12 uren. door Mr. l i . S. van hennep en deSarphati-

bouwmaatsclmppij, iu het café Zonnenveld: het ophoogen van bouw
terreinen in lien Hiu noi id ijk sc hen Muiten velderschen polder, onder de 
gemeente Amsterdam. Aanw. 15 Juli. te 2 uren. 

Hoofdplaat . te 3 uren. door het bestuur der waterkeering van den 
Calamiteusen Hoofdplaat-polder, in de directiekeet: het hei-stel, de ver
nieuwing en liet onderhoud tot 30 April '87- van deaarde-, kram-, rijs-
en steenglooiingswerken aan de waterkeering van genoemden polder. 
Aanw. 13 en ! fi Juli tusschen 1" en 12 uren. 

M e u w o l d a (Gr.), door het burgerlijk armbestuur, bij den secretaris 
L. \V. Kunst: de levering van 35's last klopkeien of een gedeelte daar
van, met opgave van prijs per last van 800U kilo. 

Woensdag , 21 J u l i . 
V l i u g c , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het ver

ruimen van den boven mond van de Botlek, tusschen de kilometerraaien 
147 en 140 ter verbetering van de Nieuwo-Maas, beneden de oostpunt 
van Rozenburg. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-llage, 
den ingenieur Leemans, te Rotterdam en den tijdelijk adjunct-ingenieur 
Francois, te Hoek-van-Holland. Aanw. 14 Juli, te 11 uren. Haming 
f 12,800. 

« - l l a g e . to 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leggen van een dwarsdam binnen strekdam no. 5, in de rivier de 
Boven -Merwede, onder de gemeente Vuren en Dalen, nrov. Gelderland. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage. den ingenieur De 
Bruijn. te Dordrecht, en den opzichter Van de Kreke, te Gorichem. 
Aanw. 14 Juli. Raming ƒ 8100. 

' s - l l ag r , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz: de uit
voering van weiken tot oevervoorziening en verbetering der rivier de 
Maas onder de gemeente Wessem, tusschen de kilometerraaien 66 en 
67, en tot verbetering van het lijnpaJ onder de gemeente Kessel, tus
schen de kilometerraaien 90 en 91 in het hertogdom Limburg, lui. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Van HoolV, te 
Vucht en den opzichter Droste, te Roermond. Aanw. 14 Juli. Raming 
ƒ 12,250. 

•(ot terdam, door de commissie vau fabrikage der Ned. Herv. ge
meente: het doen van eenig verfwerk aan de kerken en verdere 
gebnuwen. Aanw. 14 Juli, te 10 uren, aan de Grootekerk. 

Donderdag , 22 J u l i . 
t p e l d o i i r n , te 2 uren, door de Kon. Nederl. Loeaalspoorwegmaat-

schappij: Bestek no. 20, het maken van gebouwen en verdere inrich
tingen voor den locaalsjtoorweg Deventer—Almeloo. Inl. bij den hoofd
ingenieur-directeur, te Apeldoorn, eu den sectie-ingenieur M. E. dc 
Wildt. te Deventer. Aanw. 16 Juli. Raming f 81,085, 

M a a n d a g , Hl J u l i . 
Ilordrrrht, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. bet ophalen van asrh vuilnis, gruis, puin enz., voor den tijd van 

8 of 6 jaren, ingaande 1 Oct. '86; 
2o. het ophalen der fecaliën voor den tijd van één jaar, mede in

gaande 1 Oct. '86. 
Inl. aan het bureau der gemeentewerken. 

W o e n s d a g , SS J u l i . 
' s -Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van het zuidelijk deel der werken binnen den Merwededijk te 
Gorichem, behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofd
ingenieur Wellan, te Utrecht, en den ingenieur Escher, te Gorichem. 
Aanw. 21 Juli. Raming / 1,535,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van baggerwerk in en nabij den Amer en het herstellen 
en onderhouden van de werken op deze rivier en aan de monden van 
hot Oude Maasje en de Donge, van den dag der gunning van het werk 
tot en met 30 Juni '87. Inl. aan het bureau der werken voor de ver
legging van den Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. 21 Juli. Raming 
f 10,000. 

V r i j d a g . 3 0 J u l i . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het piov. best.: het op diepte brengen van de haven 
te Breskens, behoorende tot de havenwerken in de provincie Zeeland. 
Inl. bij dm hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg en den 
ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 22 en 24 Juli. Raming ƒ 3130. 

Op onbepaalden d a t u m . 

H a r l l n g e n : het verrichten van eenige herstellingen aan de zoutkeet 
van D. Tjallingii. Inl. bij den architect A. van der Meer. Aanw. 5 
Juli. te 11 uren. 

A F L O O P 
V A X 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Breda, 22 Juni: het bouwen van een woon

huis met twee bovenkwartieren, onder beheer 
van den architect J. A. Ootnes; aangenomen door 
J. Kleiner, te Breda, voor f 3215. 

Oosterwolde, 24 Juni: het afbreken van j 
bestaande en bouwen van nieuwe scholen te i 
Fochteloo en Haulerwijk en van een onderwij- j 
zerswoning te Langendijke. en het verbouwen 
en vergrooten van de scholen te Appelscha. 
Donkerbroek en Haule: minste inschr. waren: 
Onderwijzerswoning te Langendijke, W. K. Burgij, 

Terwi'spel. ƒ' 2944 
School te Fochteloo, dezelfde, » 4865 
School te Haulerwijk, O. P . Ollringa, 

Donkerbroek, 
School te Haule, P . J. Vonk, Ureterp. 
School te Donkerbroek, S. W. de Boer, 

Lippenhuizen. 
School te Appelscha. B. J. Overwijk, 

't Meer, 
Alles gegund. 
H a a r l e m , 26 Juni: het maken van vier 

schoollokalen aan de bestaande school in de 
St.-Anthoniestraat, te Haarlem, voor het locaal 
bestuur van de »Unie. eene school met den 
Bijbel", onder beheer van den architect A. van 
der Steur Jr.; ingekomen 7 bilj., als 
I» D-l-l 

• 4820 
I 3552 

• 8900 

> 9080 

K. Hensema. te Oude-Pekcla, ƒ 3696 
K. de Grooth, n Winschoten, '» 2967 
J. Koop, J> Nieuweschans, » 2719 

Kroningen, 28 Juni: het wegruimen van 
den Botoringebong en het maken van twee 
hrughoofden, onder bijlevering van alle daartoe 
noodige hoiiwstolfcn; ingekomen 6 bilj.; minste 
inschr. was J. N. Kruizinga, te Groningen, voor 
ƒ 13.244. 

A r n h e m . 28 Juli: het ophoogen, ingraven, 
egaliseeren en verharden van nieuwe wegen np 
de gronden tusschen de Atnsterdarnscho- en 
/.ij|Klnilaalsche wegen, voor rekening van Th. 
Kttij. te Arnhem, onder beheer van de archi
tecten G. .1. van Gendt en C. M. G. Nieraad; 
ingek. 14 liilj., (één van onwaarde) als-

te Arnhem, 
» idem 
» Westervoort, 
» Arnhem, 
i) Sliedrecht. 
» Arnhem. 
» Gouda, 

P. Brinkman, 
B. Hagen, 
J. I*. Nelissen, 
I>. A. Brakenburg, 
C. J. Cramer, 
J. A. Raasveldt Jr., 
M . v. Ommeren 

te Haarlem, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

j 7945 
• 7780 
» 7629 
• 7544 
» 7498 
» 7360 
» 7312 

f 18.667 
'» 17.419 
» 11.369 

11.033 
» 10.978 
» 10,950 
» 10.843 
« 10.793 

• 10.700 
» 10,647 
» 9,700 
» 9.632 
» 9. S0.-) 

Gegund aan J. A. Raasveldt Jr. 
A r n h e m . 26 Juni: het bouwen ran een land

huis aan de Rozendaalsche allee te Velp, onder 
beheer van den architect A. R. Freem: ingek 
9_bilj., als: 

te Velp, 
I Arnhem 

Velp, 

W. Vleeming, 
J. v. Riel, 
E. .T. N. Steentjes, 
A. Jas. 
J. A G. Teegel, 
W. Salomons, 
G. I.iefting, 
J. Mulder, 
W. Beijer, 

Gegund aan G 

» Arnhem, 
> idem 
» Oosterbeek, 
» Arnhem, 

idem 
idem 

/ 24.580 
» 22.950 
» 22.274 
> 21.864 i 
• 21.060 I 
» 20,274 | 
» 18,974! 
» 18,650 
» 17.8Ü5 

J. de Ruijter, 
B. Geurtsen, 
.1. Terwindt, 
.1. 1'. Welsuig. 
I). Smits Rzn., 
Gebr. v. Baaien, 
I.. Brouwer, 

dezelfde. 
J. v. Bink. Oosterbeek 

en W. Wissing, t Arnhem, 
W. M. Nijenes, » idem 
W. II. de' liaan. » idem 
l i , I». Vale, • idem 
G. II. v. d. Heijden, » idem 
gegund. 

Mjnicgrn. 28 Juni: het bouwen van twee 
villa's aan het Keizer-Kaielsplein; ingekomen 2 
bilj., als: 
W. Kropman en J. Böskens, Nijmegen. J 34.943 
N. v. Kek idem » 33,824 

•longen. 28 Juni: het veranderen van de 
bestaande en het bijbouwen van 3 schoollokalen 
alsmede het daarstellen van 2 gebouwen, in te 
richten voor huishoudelijk gebruik, zonder 
leverantie der benoodigde houtwaren, onder be
heer van den architect J. J. van Langelaar, te 
Prinsenhage; ingek. 5 hilj.; gegund aan A. 
Koenen Az., te Dongen, voor ƒ 11.970. 

L . n n e k e r , 29Juni: het verbouwen der onder
wijzerswoning in de buurtschap Lonneker; ingek. 
10 bilj.. als: 

te Enschedé, / 1331 
idem • 987 ; 

Liefting. nadat in de pians 
eenige veranderingen gemaakt zijn. 

VYHhrlmln.d.rp, 26 Juni: het gewone 
onderhoud met vernieuwing der werken tot 30 
April '87 aan de waterkeering van bovenge-
noemden polder; ingek. 12 bilj.. als: 

te Jlriiinisse, 
• Kortgene, 
» Biezelingc, 
» Bruinisse, 
» Kolijnsplaat, 
» Hansweerd, 
» idem 
» Stavenisse, 
• Kolijnsplaat. 
» Scher|tenisse, 
i Kattendijke, 
> Kolijnsplaat, 

ƒ 2650 
> 2300 
« 2270 
> 2256 
» 2200 
• 2198 
» 2190 
» 2167 
> 2157 
> 2149 
» 2140 
> 1923 

I.. v. Popering, 
M. Blok, 
Joh. de Jonge, 
A. v. Popering 
M. Breas, 
E. de Maat, 
J. P. Visser, 
J. de Rijke, 
P. Verburg, 
G. Bolier. 
C. de Wilde, 
P. v. d. Berge, 
gegund. 

Ait iHterdum. 20 Juni: het houwen van twee 
villa's te llilvei-siun. 's Gruvolundschc weg hoek 
Schuttcrslicidc, onder beheer van den architect 
J. v. I.ooij: ingek. 18 hilj.: minste inschr. waren 
G. J. en i l . Niemvenhuijzen, te Hilversum, voor 
f 15,230. 

B e . k - e n - D . n k , 28 Juni: het houwen van 
een woonhuis, zonder bijlevering van het ijzer
werk, voor M. P. J. van fhiel. onder beheer van 
den architect II, Dreesen, te Helmond; ingek 
• bilj., als: 

te St.-Oldenrode, 
» Beek-en-Donk, 
» Vechel, 
B Geldrop, 
» Deurne, 
n Helmond. 
» Kessel, 
» Gemert. 

H. Eggink. 
II. Vossebelt. 
P. en A. Tijlstra. 
J. Koster eii A. G. 

Nagel voort. 
W. Doornkate, 
H. ten Cate. 
G. Huckriede, 
E. Brandt en G. 

Jeuuink. 
F. II. Wijdeveld. 
A. Jeuuink, 

k a m p e n . 29 Juni 

idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

9.14 

667 
847 
838 
837 

716 
685 
6 4 0 

• - • het verbouwen van een 
winkelhuis tot woonhuis, voor J. C. H. Gluijsteen 
onder beheer van den architect H. de Graaf: 

RUtek. 10 bilj., als: 
te Kampen, 

idem 
J. P. Lchr, 
li . II. Frank. 
F. C. Krijgsmai 
H. Steenbergen 
H. Hoogeland. 
H. v. Dijk Dz.. 
at. de Groot, 
D. Rekveld. 
H. v. Dijk Hz, 
J. Gerrits. 
gegund. 
Raming 

Mlnieeeii 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 3197 
» 2893 
» 2730 
« 2721 
» 2718 
« 2648 
. 2550 
» 2503 
» 2298 
» 2228 

f 2854 
— » — , 29 Juni: het afbreken en weder

opbouwen van de christelijke normaalschool op 
den hlokksnbeig; ingekomen 12 bilj., als-

A. v. d. Ven, 
H. H. Verhagen, 
I. . Paaps, 
L. v. Gaal, 
F. Rooijakkers. 
J. v. d. Velden, 
Th. Schippers, 
F. Oliviers, 
gegund. 

kroningen. 28 Juni: de bouw van eene 
woning en kantoor voor een kommies-ontvanger 
te Nieuweschans; ingekomen 10 bilj., als 
D II u ->- ~ • 

f 8534 
» 6390 
» 8368 
» 7730 
» 7094 
» 6797 
• 6747 
> 6430 

P. H. Hendriks, 
G. P. v. Erp, 
M. J. H. Plus, 
J. J. Beenker, 
H. Veninga, 
P. Ravensberg, 
H. Timmer, 

te Groningen, 
• idem 
» Winschoten, 
» Sappemeer, 
» Nieuweschans, 
• Winschoten, 
, Beerta, 

f 5999 
> 5895 
» 4220 
» 4167 
> 4110 
» 4009 
• 3997 

J. .1. Haspels, 
G. Böskes, 
G. Reintjes, 
J. v. d. Peppel, 
H. Jansen, 
J. Theiuiissen, 
J. v. Ginkel, 
A. T. Opzoomer, 
A. Beunier, 
H. W. v. d. Waarden 
Granjan. 
J. Bbskes, 
gegund. 

Vl l age , 30 Juni 

f 19.866 
> 19,498 
» 18,850 
' 18.773 
» 18,674 
» 18.674 
» 18,660 
a 18,465 
» 18.460 
» 18,347 
• 17,999 
» 17,971 

het verrichten van bagger
werk langs den linkeroever van het Scheur boven 
Maassluis, ter voortzetting der opruiming van de 
Boschplaat; ingekomen 4 bilj.. als: 
H. Th. Wiegerink, Groenloo. ƒ 199 800 
M. C. de Jong PMz., Sliedrecht. , 183500 
O. A. y llattem, idem » 179 500 
A. G. Huvskes, Hedel, , 179 300 
R a , m i » B » 185,000 

/aK- l l . in . rne l 30 Juni: het ainoveeren van 
het bestaande en bouwen van een nieuw woon

huis voor II. M. Gottschalk, onder beheer van den 
architect II. Leemhuis: minste inschr. was II. 
van Boort, te Zalt-Bommel. voor ƒ 2739. Gegund. 

( ; i l / e . 30 Juni: het bouwen van een zuster
huis met bijhoorende werken, onder beheer van 
den architect J. .1. van Langelaar te Prinsen
hage; ingekomen 5 bilj..als: 
I' M. Uoozenhurg. te Naaldwijk. f 9900 
II. II. Hendriks. • Os. » 0540 
L. Botermans, » Gilze, » 9193 

I P. II. Versteijnen. n Oosterwijk. >• 9118 
J. v. Groenenduel, « 's-Hage. * » 8753 
gegund. 

M i d d e l b u r g . 30 Juni, voor rekening der 
stoomtram wegmaatschappij Breskens—Maldeg-
hein: 

lo. de levering van stalen spoorstaven met 
lasehplaten. schroefbouten en baakbouteii te 
zanieii 1.408000 KG.; ingekomen 7 bilj.. als: 
Gtite-IIothiuugsliütto Actien-Verein für Berghau. 

I Mierhansen, voor 3/, gedeelte van het benoo
digde materiaal, levering Breskens, ƒ 59.578. 

Société nnonyme des Acieres. Renory, levering 
Breskens. f 52.56 por ton, levering Maldeg-
hein. ƒ 52.64 per ton 

Bochumer Verein für Bergbau, Bnchem. /'85 188. 
Herrem en l.a Porte. Amsterdam, voor F Krupp, 

Kssen. 1 49.83 per ton. levering Breskens. en 
I' 56.08 per ton. levering Maldeghem. 

Société anonvrne de la fabriipie de fer d'Ongrée, 
f 72417. ' 

Camarin & Co., Thy-le-Chateau. /' 84,600. 
Iloerder Bergwerks und Hutten-Verein. Hoerde, 

(voor »ƒ.,) ƒ 68.990. 
2o. de levering van 30.000 inet cbloorzink 

bereide grenenhouten dwarsliggers en en 26 M ' 
bereid grenen wisselhout: ingek. 3 bilj., als: 
Merrem en l.a Porte, 'te Amsterdam, ƒ 35,700 
W. Hoettger. "» Wezel, » 28.923 
C. (üps Cz., » Dordrecht. i 27.476 

Sn. de levering van 20.000 M' ballast en 
2000 IM grove grint; ingekomen 5 bilj. (I van 
onwaarde., als: 

I H. Wienhoven, Schiedam, ballast f 1.94. grint 
I ƒ 2.06. 
T. Volker. Dordrecht, ballast /2.10, grint J 2 60. 
W. de Jong. Breda, ballast ƒ 2.14. grint /'2.74. 
A. Foudraine, Goes en J. Volker, Sliedrecht, 
ballast f 2.49. grint ƒ 2.79. 

Alles per kuh. M. 
l l n . H l r l f h l . 30 Juni: de levering van 150 

tuinstoelen voor de gemeente; ingekomen 8 
bilj.. als: 
M. .1. Wishaupt, te Maastricht. J 268 
N. I pier. » idem • 260.64 
F. v. Wijlick, » l.uik (België. » 253.50 
.los. Tijsieu. ) Maastricht, » 238.50 
II. Schrijiieinakers, » idern f 238.50 
J I'. Ilickhaut, >. idem > 231 
Nijst-Vleugels, » idem » 216 
II. Meese-Teuwen, . idem » 195 

Dok kunt . 'M) Juni: het Onderhond der werken 
behoorende tot de |ntlder- en Kzumazijladmini-
stratie en de levering van het benoodigde hout 
voor een paar huitenvlooddeuron in de zeesluis 
te iv/uinuzijl: minste inschr. waren: 
pore. 1, S. Erich. Dokkuin, ƒ 330 

. 2. M. .1. Zijlstra, Ee, » 487 

. 3. .1. v. d. Wint, Aalziun. » 1150 
Alles gegund 
llnorlein. 1 Juli. vfior rekening van het 

ministerie van waterstaat enz.: lo. de uitvoering 
van eenige onderhoudswerken ten behoeve van 
de Keltische vaart iu Noord-Holland; ingek. 6 

' hilj.. als: 
W. Ambachtsheer, te Nieuweramstel, < 1437 
Holland en Boeljon, n Watergraafsmeer. r> 1379 

: .1. Rooth. • Amaterdam, • l:U2 
K. Oroenewegen, » Weesp. • 1219 
A. Vos l lz , i . Amsterdam. » 1197 
Raming i 1457 

2o. het maken en leveren van 100 betonblok
ken voor de zeebrekers van de havenhoofden te 
Minuiden: ingek. 10 bill., als: 
C. A. Schelling, te Vellen, ƒ 16.570 
G. D. v. Doorn, > Amsterdam, » 15.220 
II. Jongenburger. » Waddinksveen, » 14.880 
C. .1. Kalis Jr.. • Minuiden, » 14.774 
B. Voordendag, . Dordrecht. » 14 559 
C. II. v. Dnizen, » Leeuwarden, » 14,485 
Gebr. Janzcli, » Nieuwediep, » 14.168 
L. Kok, » Minuiden, i> 14.097 
c. J. Maks & Zn., » Amsterdam, » 13.638 
C. Bos Az., » Dordrecht, » 13.300 
Raming i 16,000 

Kroningen. 1 Juli, voor rekening der ge
meente: lo. het bestraten van de lo stuks 
mestputten op de nieuwe mestverzamelplaats; 
ingek. 3 bilj.. als: 
P, II. Dopheide, te Groningen, ƒ 5920 
B. II. Ilarkema Wz., » idem » 4993 
Tli. Croon, » idem » é t t t 
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2o. het uitvoeren van bestratings- en riolee-i Het werk WooipcxitiaaLl<8en* 64, voor rek e-
ringswerken, ten behoeve der nieuwe verzamel- { ning van I'. .1, ten Veldbuijs, onder beboer van 
plaats van feculiëu; ingek. 4bilj., als: den architect J. van Looij, is gegund aan 
J. N. Kruizinga, te Groningen, ƒ 8282 G. Boon. 
P. II. Dopheide. » idem • 7880 
Th. Croon, • idem » 75.17 
R. II. Harkema Wz., » idem » 6V8B 

• l i e r e n , 1 Juli: het gedeeltelijk amoveeren 
en wedenipbuuwen van tie bouwhoeve «Kisting-
bouwing" ui den Fratorwoard, voor F. R. baron 
van llecckeren van Wassenaer, onder beheer 
van den architect Brink Evers, te EUekom; 
ingek. IT. bilj., als 
Heijtiuk. 
Welsink. 
J. Kleinhout Hz., 
L. Enklaar, 
J. Stoinvoort, 
R. Schoonman, 
Koobs en liloemondaal, » II' 
II. Steltenberg, 
II. Enklaar, 
J. de Witt. 
Jur. Maandag Tz., 
Berendsen, 
G. .1. ('armiggelt 
A. v. Dijk, 
G. Boerstoel. 
J. Dekker, 
Raming 

's-ltoMrli. 1 Juli 
maken van de Rosmalensche sluis, voor rekening 
van den polder Van der Eigen; ingekomen 6 
bilj.. als: 
A. W. Groot, 
G. Looijen, 
(i. Schermers, 
.1. M. Gruijters, 
M. Visser, 
A. Geldens, 
Raming 

Haarlem 
meento: lo, 

te Angerloo, 11,898 
i Brummen, 11,64* 
o Kilekom. * 11.520 
» Dieren. •I 11,871 
* idem • 11,388 
» idem 11,29(5 

. » Doesburg, 11.270 
J> Dieren, 11,200 
• idem • 11.225 
r> idem 10,988 
i) idem • 10 978 
• Koppel, » 10,873 
• Brammen, • 10.77H 
.» Steeg. 10,741 
» Drummen. • 10.049 
« Doesburg, • 9.887 

• 11,(100 
Int afdammen en droog-

te Hintham, 
» llerwijnen, 
n Dussen, 
» Orthen, 
i Papendrecht, 
• 's-IJosch, 

ƒ 8487 
* 2750 
» 2.'11)1 
» 2850 
* 2200 
n 2040 
)> 2400 

1 Juli, voor rekening der ge-
het leggen van bij de gemeente 

voorhanden zijnde trottoirbanden en het maken 
van klinkerbestratingen en zinkputten aan de 
Leidsehcvaart; ingek. 7 bilj.. als: 
H. C. v. d. Velden, te Haarlem, 

idem 
Haarlemmermeer 

aarlem, 

Th. .1. Verzijlbergh, » 
C. Ros. 
C. Romeijn, 
B. .1. v. Liemt, 
li. /uithof. 
Wed. A. ReijndersJz., 
Raming 

idem 
idem 
idem 

ƒ 1640 
i [626 

. n 1474 
l 1450 
i 1420 
» 1420 
» 1821 

1850 
het maken van klinkerbestratingen in het 

Waaigat en in de Lange Begijnestraat; ingek. 
7 Wij., als: 
Th. J. Verxijlbergh, te Haarlem, /' 8834 
H. C. v. d. Velden, » idem i 8124 
l i . J. v. Liemt, • idem i) 2050 
C Romeijn, •< idem » 2050 
R. /uithof, » idem » 202:1 
C. Ros, » IIaarlemmermeer, » 2598 
Wed. A. ReijndersJz., • Haarlem, i 2408 
Raming o 2700 

.'lo. het maken van keibestratingen op den 
Zijl weg, in de Spaurn wnudcrst raat en m de \ 
Doelstraat met het maken van trottoirs met I 
koplagen en zinkputten in genoemde straten;I 
ingekomen 0 bilj.. als: • 
Th. .1. Verzijlbergh, te Haarlem, ƒ 9415' 

idem • 02'i4 
idem i UI'.<o 

Haarlemmermeer, •* 8088 
Haarlem, i 8158' 

idem » 67881 

. C. V. d. Velden, 
('. Romeijn, 
C. Ros, 
II. /uithof. 
Wed. A. Reijnders Jz 
Raming » 7000 

liet werk is voor de drie perceelen gegund 
aan de Wed. A. Reijnders Jz. 

Beltten, I Juli, door Jhr. II. M. Sjieehnan. te 
's-Hage; het egaliseeren van .18 hekt. ondergrond 
in den veen|Hilder te Kchteu (Friesland), in 7 
perceelen; aangenomen als volgt: 

Perc. 1. K. v d. Linde. Vollenbove. voor / Du. 
» 2 en 6, J. Rent ink, Ilaveite, voor j 05. 
- 8, .1. Akkerman. Tjalbert, J 98. 
» 4 en 0, 1'. Muurling, Üosterzee, perc. 4 

ƒ W.48, perc. 0 f 108. 
Perc. 7, II. Schippers, Echten, f 115. 
Alles per hekt. 
W a g e n i n g e n . 2 Juli: liet opbouwen van de 

afgebrande I rdorij van .1. Wegenaar, onder 
beheer van de architecten W. en R. de Vries; 
ingek. 0 bilj., als: 
J. Haar. te Wageningen, ƒ 1558 
A. Haar, I idem o L5ll 
].. Burgers, » idem • 1505; 
F. Driever, I idem • 1409 j 
IT. J. Alberts, | lleuiiekom. • 1400, 
Gebr. Mekking, » Wageningen, » 12881 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E E 
van Z A T E R D A G 10 J U L I 1886. 

A A N K O N D I G T N G E N 

VAN' 

A A N B E S T E D I N G E N 
Maandag-, 12 J u l i . 

Z w o l l e , te 10 uren. door het dagelijksch bestuur van Salland. bij 
Tenthof in de Pauw: bet verhoogen eu verzwaren van een dijkvak, uit
makende een gedeelte van den Useldijk tegen den Spoolderzaaiwaard 
in de gemeente Zwolle) kerspel, ter lengte van ongeveer 272 M. Aanw. 
gebonden. 

I i m i n g c d a m , te 12 uren, door burg. eu weth.: 
lo. bet leggen van 1020 M 2 klinkerbestratiug; 
2o het verbouwen van eene school, aldaar. 
Aanw. te 10 uren. samenkomst hij de school, 
K-Hum' , le 12 uren. door het ministerie van justitie: het verbouwen 

van de cellulaire gevangenis te Gorichem tot strafgevangenis voor 
vrouwen en het verrichten van eenige onderhoudswerken aan dat ge
bouw, iu 2 perceelen. Aanw. gehouden. Raming perc. 1 ƒ G00O. perc. 
2 ƒ 1420. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het rioleeren enz. van de algemeene slachtplaats en veemarkt in 

ilc Stadsrietlanden; 
2o. het bestraten van de algemeene slachtplaats in de Stadsrietlanden; 
8o, het maken van wegbanen in den Stads- en Gmlshuispoldor. 
K a m p e n , te 1 uur. door burg. eu weth.: 
lo. de uitvoering van verschillende gemeentewerken in 7 perceelen. 

Raining f 4735: 
2o. het maken van een rasterwerk en een duiker. Raming /'81)0; 
8o. eenige perceelen straatwerk en het leveren van 105,000 klinkers. 

Haming J 83410; 
40. het herstellen, vernieuwen en schoonmaken van verschillende 

geineeiitegebouweti iu 14 perc. Raming / 800.1. 
V l l a g e , te l uur. door burg. en weth.: 
lo. het liouwen van een school voor onvermogencleu niet gvmnastiek-

gebouw eu oiiderwijzerswoniug aan de Lijnbaan, aldaar; 
2o. het bouwen van een school vooi' ouverniogeuden aan de Korte 

l.Miiibanisiraat, aldaar. 
A m s t e r d a m , te 2 uren. door het bestuur der bouwmaatschappij tot 

verkrijging van eigen woningen, iu liet gebouw van de Aiiisterdainsc.be 
Werkmansbond. Spuistraat no. 2: het bouwen van 80 perceelen met 144 
TVUfihlgettj Op een lerrein buiten ile wioniiaiige Raam barrière, begrensd 
door de Frederik-. Hendrik-, 2e en 8e Hugo de Gioot- en Van Ëouwe-
iiingenstraut. 

Kpe , te :i uren. door J. Westerink, ten huize van Essen berg: het 
stukadoorwerk van de stationsgebouwen der lijn Apeldoorn—llattem. 

D i n s d a g , I. ' J u l i . 
llreskeint, te 11 uren, door het bestuur der waterkeering van het 

calamiteuse waterschap Oud-eu-Jong-Breskens, in de directiekeet aan 
ile Nietiwesluis: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot en 
met 80 April '87. van de aarde-, kram-, rijs-, steenglooiing»,- en paal
werken aan de waterkeering van genoemd waterschap. Aanw. gehouden. 

Helden (Ov.\ te 12 uren, door M. Gewin, in het logement van Meijer; 
liet doen van eenige bij- en verbouwing aan een woonhuis met toebe
horen, aldaar. Aanw. te 0 uren. 

Ut rech t , te 2 uren, door i|e maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 448. het verrichten van 
eenige herstellingen aan gebouwen en kunstwerken, beboorende tot den 
spoorweg van Leeuwarden naar Sneek Aanw. gehouden. Raining / 8075. 

It ret-lit, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: de levering van eikenhouten 
dwarsliggers, en van eikenhout voor wissels en kruisingen, ten behoeve 
van het tweede spoor tusschen Bergen-op-Zoom en Krtiiningen. Inl. 
a;ui het centraalbureau en bij den ingenieur lieuiiko. te Hreda. 

I trevht , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: de levering van stalen sjioorstaven, 
stalen lasih- en euidplaten. ijzeren'baak-en schroef bouten, ten behoevu 
van het tweede spoor tusschen Hergen-op-/oom en Kruidingen, hit. 
aan het centraalbureau en bij den ingenieur Itcunkc, te Hreda. 

• ' o c h - i w . l . i iGron). te 5 uren, door tl. Drenth. in het hotel Keijen: 
het bouwen eener heerenhuizing, aldaar. Aanw. te 8 uren. 

Woensdag. I f J u l i . 
L e l d e n , te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland: 

hel schoonmaken van waterenen liet onderhoud van slooten en greppels 
in 85 perceelen. 

Maas land i/ .-H ), te 12 uren, door het bestuur van den Foppenpol -
' I ' in Dellland. onder de gemeente Maasland, in de Pijnas: het maken 
v;in een machinegebouw -met verdere bijbelioorende werken, aan de 
Noordkade, langs den Middelvliet. Aanw. gehouden. 

Leeuwarden , te 12 uren, door commissarissen van de Coöperatieve 
Handelsdrukkerij: het verbouwen van het huis no. 68 in de Groote 
Kerkstraat. 

<• roti Ingen , 'savonds 8 uren, door don architect G. Nijhuis, in het 
koffiehuis van F. G. Kompers: het bouwen van een sigarenfabriek op 
een terrein, gelegen aan den Heerebinuensingel te Groningen. Inl. bij 
genoemden architect. Aanw. 12 Juli, te 11 uren. 

s-Hage, op het stations-emplacement: het loodgieterswerk der 
6°<*derenloods. Inl. bij den aannemer. 

Donderdag , f.% J u l i . 
Montroor t , te 10 aren, door burg. en weth.: het maken van p. m. 
75 M. kaaimuur, het afbreken van 88 M. vestingmuur en vervangen 

floor een nieuwen muur, het metselen van een watorstoep, het verven 

van het buitenwerk der openbare school, het vernieuwen van ongeveer 
00 M* klinket-bestrating. Aanw. gehouden. 

Dedemsvaar t . te II uren. door de directie der Dedeinsvanrtsehe 
Stoointraniweginaatschappij, iu liet hotel Keuken: het bouwen van een 

j rijtuigremise met wachtkamer, bureau, magazijn, eu goederenbergplaats, 
het bouwen eener loeoinotiefromiso met werkplaats, bureau, water
reservoir, enz., niet alle bijbehoorende werken, alsmede het maken van 
afrasteringen, alles op het. stationemplacement aldaar. Aanw. 12 Juli, 
te 12 uren 

Itiuirlou (Geld.), te 12 uren, ten kantore van den rentmeester: de 
herbouw van de laudhouwerswouing. genaamd het Kerkwijk, gemeente 
Rum Ion. Hilj. inzenden 14 Juli. vóór 12 uren. Aanw. gehouden. 

UrdemsYutirt. te 12 uren. door de directie der Dedeinsvaartsche 
St'Kiuitraiiiwegiuaatschappij, in het hotel Keuken: 

lo. het maken van den onderkouw der ophaalbruggen over de Kalk-
wijk eu over de Kruizinga'swijk bij sluis no. 6. Raming ƒ 4050: 

2o. het leveren en stellen van den ijzeren bovenbouw der iu het Ie 
perc. genoemde bruggen en het versterken van die over de Lutter-
hoofdwtjk. Raming J 4080; 

3o. liet i na ken van den onderbouw der ophaalbruggen bij Minke, 
over de Ongelukkige wijk en bij het. Jachthuis. Raining /' 450Ó: 

4o. het leveren en stellen van den ijzeren bovenbouw der drie laatst
genoemde ophaalbruggen. Raming ƒ 4820. Aanw. 12 Juli. te 1 uur. 

Hai-Mugen , te I uur. dooi' burg. en weth.: het maken van eene 
'valbescboetiug enz. aan het Franekorehide. Aanw. 12 Juli. to II uren. 

A p e l d o o r n , te 2 uren. door de directie der Kon. Nederl. Locaal-
spoorwegmaatschappij, ten kantore der maatschappij: liestek no. J 0. het 
maken van de aardebaan. de kunst- en andere werken voor den locaal-
spoonveg Apeldoorn—llattem. Aanw. gehouden. Raming /' 101,400. 

Z u l Ten. te 2 uren, aan het bureau van den sectieingenieur der 
maatschappij tot expl. fan Staatsspoorwegen: het in '80 uit te voeren 
onderhoudswerk op de lijnen Arnhem—Deventer. Zutfen—Gromtu en . 
Ahneloo- -Salzhergen, in 20 perceelen. Aanw. 12 Juli. 

Ni jmegen, door de commissi,' voor den uitleg der stad Nijmegeni 
de levering van beste harde buizen, 820 M. a ;18 cM. wijdte en 800 M. 
a 25 cM. wijdte. 

l i i o o l - A m m e r s I/.-H.I , dooi lang. en weth.. in het rechthuis: het 
bouwen van een raadhuis met woning voor den concierge. Inl. bij den 
architect J. J. Mulder, te Ameide, Aanw. 12 Juli, te O1/*» uren. 

VrtJ'aff) fltt J u l i 
Hoogwoud (N.-H.), te 10 uren. door burg. en weth.: het gedeeltelijk 

afbreken, herstellen en vernieuwen van den Eorendërgërheenteï aldaar. 
Inl. bij den architect T. C. van der Sterr, te Hoorn. 

l l t i i z u m , te II uren, door burg, en weth. vanLeeuwarderadeel: lint 
van binnen verven van de openbare lagere school te Wirdum (dorp) en 
het van binnen en buiten verven van de openbare lagere school te 
Wirdum (Wijtgaard). Inl. bij den gemeenteopzichter L. H. Wesselius, 
te Huizum. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat, enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verhoogen van een laag en 
buitendijks gelegen gedeelte van den straatweg van Deventer naar 
Zwolle, nabij tol no 1 beboorende tot de Rijkswegen iu de provincie 
Üverijsel. Inl. bij den ingenieur Loke, te Zwolle. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 4805. 

Z u i t l i e , te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov best.: het voortzetten der verbetering van 
de traversen en het vernieuwen vau verschillende vakken klinker be
strating, ter instandhouding van de Rijkswegen in Üverijsel. Inl. bij 
den ingenieur Loke, te Zwolle. Raming f 15.420. 

Itotiei- '-laiii , te I uur. door burg. eu weth.: het maken van Strek
dammen langs den linker Maasoever en het verrichten van baggerwerken 
iu de rivier de Maas. Inl. aan bet Timmerhuis. Aanw. gehouden. 

'a-Hage, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat, enz.: het 
herstellen en verbeteren van tolegranllijnen in de afdeeling Leeuwarden. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer der rijkstelegraaf, 
te 's-llage . n den lijninspecteur te Leeuwarden. Raming ƒ 750. 

's-Hage. te I uur. door het ministerie van waterst. enz.: de 
verbouw van het bestaande postkantoor te Utrecht en het onderhoud 
van het gebouw- tot en met 8i Maart '88. Inl. bij den rijksbouwmeester 
in het le district, te 's-Hage. Aanw. gehouden. Raming ƒ 17.720, 

' s - l l age . te I uur. door het ministerie van waterstaat enz.: hot 
onderbonden en herstellen van het Rijkspost- en telegraafgehouw te 
Rieda. van den dag der kennisgeving v in de goedkeuring van de aan
besteding tot en met 81 Dec. '88. Inl, bij den rijksbouwmeester in het 
2e district, te 's-llage, en tien hoofdopzichter der landsgebouwen J. J. 
G. Rinkes. te Hreda.' Aanw. gehouden. Raming ƒ 1080. 

Z a t e r d a g , J u l i . 
M i i r i i i e r u o i u l e . te I] uren. door burg. en weth. van Dantuinadeel: 
lo. het uitdiepen van de Veenwoudsterwalstervaart c. a., hebbende 

eene lengte van p. m. 1800 M.; 
2o. het verstraten van straatwegen iu de gemeente: >r. van dien 

loopent le van het Sinidshuis over Janum tot de grens van Fetwerdera-
deel; //. van dien loopende van Rirdaard naar Wijus; r. van dien 
loopende over Zwaagwostehule naar Kollumerzwaag. 

beeawarien, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van 2 
lokalen bij de gemeenteschool no. fl en de levering en plaatsing van 
schoolineubelen. 

H a a n d a g . I U J u l i . 
A m s t e r d a m , to 12 uren, door burg. en weth..* 
lo. het maken van den onderbouw van twee draaibrug-gen met water-

keeringen over de monden van het kanaal langs het pompstation bij de 
Kostverloren wetering; 

2o. het maken en stellen van den metalen bovenbouw van eene 

http://Aiiisterdainsc.be


D E O P M E R K E R . D E O P M E R K E R . 

draaibrug over tie monden van bet kanaal langs liet pompstation bij de 
Kostverloren wetering, en hij behoorende werken. 

I tu i i e i i .K i - i , door den genieentenrchitect A. Volding: het bouwen van 
eene nieuwe boerenplaats aan den grintweg hij Kollum. Aanw. 19 Juli, 
te 10 uien. 

I l l u s d a g , 20 J u l i . 
Amsterdam, te 12 uren. door Mr. H. S, van hennep eu do Sarphati-

bouwmaatsehappij, in hot café Zonnouvold: het nphoogen van bouw
terreinen in den Biunendijkselien Ituitonveliierschon polder, onder de 
gemeente Amsterdam. Aanw. 15 Juli. te 2 uren. 

H o o f d p l a a t , te 3 uren. door bet bestuur der waterkeering van don 
calami te u sen Hoofdplaat-polder, in de dirertiekeet: het horstel, de ver
nieuwing en het onderhoud tot .31' April '87. van de aarde-, kra'n-. rijs-
en steenglooiingswerken aan de waterkeering van genoemden pol.Ier. 
Aanw. 13 en 16 Juli, tusschen 10 en 12 uren. 

Kieiiwolda (Gr.), door het burgerlijk armbestuur, bij don secretaris 
L. W. Kunst: do levering van 35') last klopkeien of een gedeelte daar
van, met opgave van prijs per last van 2000 kilo. 

W o e n s d a g , 21 J u l i . 
's-I.Age, tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: hot ver

ruimen van den havenmond van de Botlek, tusschen de lulometerraaien 
147 en 141* tor verbetering van de Nioiiwo-Muus, beneden do oostpunt 
van Rozenburg, Inl. bij don hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, 
den ingenieur Leemans, te Rotterdam ouden tijdelijk adjunct-ingenieur 
Francois, te Boek-van-Holland. Aanw. 14 Juli, te 11 uren. Raming 
f 12,800. 

's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leggen van een dwarsdaui binnen strekdam no. 5, in de rivier do 
Boven-Merwode. onder de gemeente Vuren en Dalen, prov. Gelderland. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, don ingenieur De 
Bruijn. to Dordrecht, en den opzichter Van de Kreke, te Gorichem. 
Aanw. 14 Juli. Raming j 8100. 

's-Hage, te l i uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van werken tot oevervoorziening en verbetering dor rivier de 
Maas onder de gemeente Wessem. tusschen de kilomoterraaien 60 en 
67, on tot verbetering van liet lijnpa I onder de gemeente Kessel, tus
schen cle kilomoterraaien 90 en UI in het hertogdom Limburg. Inl bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, den ingenieur Van Hooft', to 
Vuclit en Oen opzichter Droste, te Roermond. Aanw. 14 Juli. Raming 
ƒ 12,250. 

VMage, te U uren, door het ministerie van waterst. enz.: hot 
uitvoeren van graaf- en haggerwerk en don aanleg van een gedeelte 
oevorhorm op hot bovendeel der Nieuwo-Morwede, langs den polder de 
Oostelijke Opslag, tusschen do kilomoterraaien 108 en 109, onder de 
gemeenten Werkendam en Sliedrecht. In), bij den hoofdingenieur Van 
Diesen. te 's-llage. den ingenieur De Briiijn, to Dordrecht en den 
opzichter Bannier, te Werkendam. Aanw. 14 Juli. Raming ƒ 3700. 

Hententsse, te 12 uren. dour het bestuur der waterkeering van 
hot calamiteuse waterschap Walzoorden, in het logement van Jan 
Francies Adriaansens: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud 
tot 30 April '87 van de aarde-, kram-, rijs- en gloonngswerken aan de 
waterkeering van het waterschap. Aanw. 14 en 17 Juli. te 10 uren. 

Itotterclain. door de commissie van fabrikage der Xed. Herv. ge
meente: het doen van eenig verfwerk aan de kerken eu verdere 
gebouwen. Aanw. 14 .luli, te 10 uren, aan de Grootekerk. 

Honde rdag , 22 J u l i . 
Z u i l e n , te 11 uren, door den eerstaanwezend ingenieur dor genie, 

in het logement de Zon: hot verrichten van werkzaamheden iu verband 
met het oprichten van een remonte-depót in de legerplaats bij Milligen, 
onder het beheer dor genie, te Zntfen. Aanw. 19 Juli, te 11 uren. 
Raming ƒ 14.000. 

A p e l d o o r n , te 2 uren, door de Kon. Nederl. Locaalspoorwegmaat-
schappij: Bestek no. 20, het maken van gebouwen en verdere inrich
tingen voor den locaalspoorweg Deventer—Almeloo, Inl. hij den hoofd
ingenieur-directeur, te Apeldoorn, en den sectie-ingenieur H, E. de 
Wildt. te Deventer. Aanw. 16 Juli. Raming / 31,'»86. 

Vr i jdag . 2» J u l i . 
llredii . te 10 uren, door den ontvanger dor registratie en domeinen, 

in hot kofliehuis liet Hol'van Holland: het aanleggen van een weg te 
Breda niet keibestrating en bijkomende werkzaamheden en het nphoogen 
van een deel van blok 27 ten oosten van do Nieuwe-Ginnekenstraat. 
lui. bij den hoofdopzichter voor de ontiuantoliugswerkon. 1'. van de 
Erve Jzn., te Breda, Aanw. Juli, te 11 uren. 

faorieheni. te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur dor genie, 
op het stadhuis.: het volt oden van het iuundatiekanaal van do Wnil 
beneden Tiel naar de Linge. Aanw. 20 Juli, te 12 uren. Raming 
ƒ 36.000. 

'S -HOM-II , te lO'/j uren, door het ministerie van biunenl. zaken, aan 
hot gebouw van het prov. best.: hot onderhonden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-hongere-hurgcrschonl 
to Bergen-op-Zoom. van den dag der goedkeuring van do aanbesteding 
tot 31 Dec. '87. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsge
bouwen en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de Boer 
Hz., te Leiden. Aanw. 16 Juli. te 1 uur. Raming f 2400. 

L e e u w a r d e n , te 12 uren. door burg. en weth. van Loon wardera deel: 
lo. het uitvoeren van diverse metsel-, timmer- on aardewerken, ten 

behoeve der dorpsreiniging te Huizuin; 
2o. het aanloggen van eene kunsthaan van de Buurt te Huiinm, langs 

don Tijnjeilijk naar hot te maken aschland. over do strekkende lengte 
van 1244 M. Inl. bij den gemeentearchitect L. 11. Wesselius, telluizmu. 
Aanw. 19 Juli, te 11 uren. 

Z a t e r d a g , 24 J u l i . 
Heei-ciiYt-en. to 12 uren, door burg. en weth. van Schoterland: 
lo. het verbouwen der school te Boveiiknijpe: 
2o. het Verbouwen der school te Jubbega Scliuroga, aan den straatweg 

van Jubbega, naar Gorredijk; 
8o. het verbouwen der school te Jubbega Schuraga, aan de Compag

nons vaart 
Aanw. 19 Juli, te 9 uren. aanvangende te Bovenknijpe. 
Utrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: het vervangen dor . 

bestaande bouten ophaalbrug over de Vocht te Nedorhorst-don-Borg. 

door eene ijzeren balansbrug met gemetselde landhoofden. Aanw. 19 
Juli. te 12 uren. 

Maandag, 2 « J u l i . 
H o r d r e r h t . te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het ophalen van asch, vuilnis, gruis, puin enz., voor den tijd van 

3 of 6 jaren, ingaande I Oct. '86; 
2o. het ophalen der focalién voor don tijd van één jaar, mode in

gaand*? 1 Oct. '86. 
Inl. aan hot bureau der gemeentewerken. 
' s - l l a g e . te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 

van hot ijzerwerk voor 39 bruggen, ten dienste der Staatsspoorwegen 
op Java. 

H l l i s d n g , 27 J l l l l . 
ü t r e r h l , te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van Staats

spoorwegen, aan bet centraalbureau: Bestek no. 447, het wijzigen 
on uitbreiden van de veelading te Buitenpost, ton behoeve van den 
spoorweg van Harlingen naar de Pruisische grenzen. Aanw. 10 Juli. te 
1 uur. Raming / 2600. 

Utrecht , te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: het leggen van de tweede sjmorbaan 
tusschen Bergen-op-Zoom en Kruiningen, bet wijzigen en uitbreiden der 
statiousterreinon te Woensdrocht. Rilland-Bath, Krabhendijke en Krui
ningen en hot verrichten van bijkomende werken, ten behoeve van don 
spoorweg van Rozendaal naar Vlissingen. Aanw. 19 Juli. te 8 uren. 

Woensdag , 28 J l l l l . 
s - l lage , te II uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van hot zuidelijk doel der werken binnen don Mervvededijk te 
Gorichem. behoorende tot de werken voor den aanleg vun een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam niet do Merwede. Inl. hij don hoofd
ingenieur Wellan, te Utrecht, en den ingenieur Escher, te Gorichem. 
Aanw. 21 Juli. Raming / 1,535.000. 

H-l lage. to 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: hot 
verrichten van haggerwerk in en nabij den Amer en hot hertellen 
en onderhouden van de werken op deze rivier en aan de monden van 
het Oude Maasje en de Donge. van den dag der gunning van het werk 
tot en met 30 Juni '87. Inl. aan het bureau der werken voor do ver
legging van don Maasmond, to 's-Bosch. Aanw. 21 Juli. Raming 
f 10.000. 

«.-Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van werken tot normaliseering van de rivier de Waal, onder 
Gent. provincie Gelderland, tusschen de kiloineterraaion 13 eu 14. Inl. 
hij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-Hage, en den ingenieur 
Stieneker, te Nijmegen, Aanw. 21 Juli. Raming /' 35,700. 

's-Hage, te 11 uren, door hot ministerie van waterst. enz..: het 
verdiepen van den mond van do rivier de Dordtsche Kil. tusschen de 
kilomoterraaien 129 van de Dordtsche Kil en 126 van het Holhuidsch 
Diep, behoorende tot de werken der Dordtsche waterwegen. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, to 's-llage, den ingenieur Do Bruijn en 
don opzichter Do Kiowiet, beiden te Dordrecht. Aanw. 21 Juli. Raming 
/' 17,570. 

Donderdag , 2H J u l i . 
Z u l Ten, te 2 uren. dooi- provisoren van het Oude- en Nieuwe 

gasthuis: het houwen van een nieuw ziekenhuis bij den geprojecteerde!! 
Coehoornsingel te Zntfen. Inl. bij do architecten D. Lijsen en F. H. 
van Etteger. Bilj. inzenden 28 Juli, vóór 's avonds 7 uren. Aanw. 20 
en 22 Juli, te 2 uren. 

V r i j d a g . 3 0 J u l i . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door hot ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van hot prov, best.: het op diepte brengen van do haven 
to Breskens, behoorende tot de havenwerken in de provincie Zeeland, 
lui. hij don hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg en den 
ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 22 en 24 Juli. Raming ƒ 3130. 

V r i j d a g . H Aug . 
' s -Bosch , te L0'/| uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van vier ijzeren 
brugvallen en twee balansen, benevens liet uitvoeren van loveraneioii 
en bijkomende werken voor eenige bruggen over do Zuid-Willemsvaart, 
provincie Noord-Brabant. Inl. hij den hoofdingenieur in het Re district, 
den arrondissenients-ingenienr Keurenaer. don opzichter Weehuizen, 
allen te 's-Bosch, en don opzichter Pomnióe, te Aarle-Rikstel. Aanw. 
30 Juli. Raming /' 'J000. 

A P L 0 0 V 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
/ r i l l e n , 28 Juni: het bouwen van een pak

huis mot waterdichte kelders voor Vetter & 
Co., aldaar, onder beheer van den architect J. 
riterwijk Wz.: ingek. 12 bilj.. als: 
.1. AIto 
II. VV. Doiiwes, 
II. Langenherg, 
J. A. Pasman, 
Landeweert, 
L. Ezerman, 
Mulderije. 
R. V. d. Velden. 
L. Nijland, 
W. IJilderbeek. 
G. J. Koord em an, 
II L. Hamer, 

B r e d a , 28 Juni: 

te Brammen, f 4469 
» Zntfen, » 4434 
» idem » 4410 
• idem i 4387 
» idem » 4374 
« idem • 4338 
i Wrakker. • 4316 
i Zntfen, •> 4309 
• idem 4244 
• Warnsveld, » 4229 
n Zntfen, • 4225 
» idem » 3869 
het bouwen van oen winkel

huis met bovenkwartier en een aanbouw voor 
eene smederij, onder beheer van den architect 
J. A. Oom6S; aangenomen door L. Chabot-Rij-
paai't, te Breda, voor ƒ 4435. 

Dordrecht, 29 Juni: het verhouwen vaneen 
pakhuis tot slachtplaats met ijskelder en stalling, 
met drie bovenwoningen, voor A. de Jonge, 
onder behoor van den bouwkundige J. Smit; 
ingekomen 14 bilj., als: 
J. Kranendonk, 
Barto en Aljes, 
('. Bakker, ' 
Schuldeis en Tas, 
J. Krans, 

Kooiman, 
Kijkhoek, 
Waals, 
Kooiman, 

J. 
T. 
A. 
L. 
P. A. 

te Dordrecht, ƒ 5270 
i idem » 5191 

Papendrecht, a 4589 
« Dordrecht, i 4664 

idem 1 4540 
idem » 45L'6 
idem I 4444 

* idem • 4384 
idem 1 4199 

i idem n 4152 
» idem o 4147 

idem > 4120 
i idem i 3923 
• Zwijudrecht, • 3785 

f 5000 

/" 2680 
» 2528 
ft 2200 

ƒ 2700 

Rije. 
F. L. Jonkers, 
K. v. Dongen, 
.1. v. Schelt, 
C. Bothof, 
gegund 
Raming 

M . - J a r o h i p a r o r h i e . 30Juni: het afdammen, 
droogmaken en uitdiepen van de Westervaart 
van St. Jacohiparochie: ingekomen 3 bilj.. als: 

P. de Kant ca., ƒ 3100 
A. v. d. Rol, « 2780 
J. de Groot, i 2L'84 

Ut r ech t . 1 Juli: het sloepen van en het 
wederopbouwen van de niacinmstwoning aan bet 
stoomgemaal en onderscheidene onderhoudswer
ken op verschillende plaatsen in het waterschap 
Maartensdijk; ingek. 3 hilj., als 

K. Koorwinder, 
J. Verschuur, 
T. 0. Wildberg, 
gegund. 
Raming 

L a n g w e e r , 1 Juli: het verdiepen en ver
broeden van het kanaal van af don zoogenaauiden 
Hoeren weg langs den polderdijk tot de in 
aanbouw zijnde brug in don Trijegaaster veen-
polder; minste inschr waren: 
perc. 1 en 2 in massa, F. W. Westink, 't Meer, 

/' 849 
» 5. dezelfde, » 875 
>• 3, J. v. Dijk, Ter baud, » 475 
» 4. dezelfde. >» 483 
)) 6, P. D. Waaijer. Oudehaske, » 668 
Maastricht. 2 Juli: het afbreken en ver

bouwen van eenige bestaande gebouwen, alsmede 
bet daarstellen van een nieuw gebouw in de 
nabijheid van het gesticht ('alvarienhcrg in de 
Abtstraat (herhestediup); ingek. 2 hilj., als: 
J. Klijn. te Maastricht. f 8849 
i l . II.' Stevens, i idem » 7989 

steenbergen. 2 Juli: het verhouwen en ver
grooten der school in de kom der gemeente 
(herbesteding); ingek. 8 bilj., als: 
A. de Jong, 
P. G. do Rijk. 
Jac. de Rijk, 
G. de Mooij, 
A. B. Lucas, 
J. Tiberius, 
W. Lock, 
Chr. Raats, 
gegund. 

H a p e l l e , 2 Juli: hot herstel de vernieuwing 
en hot onderhoud tot 30 April '87, van de 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan 
de waterkeering van den calamiteusen Willem-
Annapolder; ingek. 13 bilj., als: 
M. Ureas, Kolijnsplaat, f 5423 
L. Luik, Hansweert, I 5400 
P. v. d. Berge, Kolijnsplaat, » 5399 
P. Verburg, idem » 5397 

E. de Maat. Hansweert, ƒ 5333 
B den Exter V. d. Brink, Krabhendijke, « 52H8 
A. v. Popering, Bruinisse, * 5239 
H. Klaassen. Zaamslag. a 5230 
S. Blok, Kortgene, » 5221 
C. de Wilde, Kuttendijke, » 5188 
A. v. d. Beek. Zaainslag, i 5170 
P. J. Visser, Hansweert, i 5147 
J. do Jonge, Biezelinge, » 4788 
gegund. 

l I r rg rn -op -Zoom, 3 Juli: hot afgraven van 
een deel van bastion Bekaf, voor rekening dor 
gemeente: ingekomen 3 bilj, ais: 
P. If. de Rijke, te Bergen-op-Zoom, j 1868 
A. .1. Homstra, » idem •> 1642 
A. Gorren, » idem • 1037 
gegund. 

sneek . 3 Juli: het houwen van eene woning 
met verwarmingstoestel enz., op een terrein aan 
do gasfabriek, onder heheer van den architect 
A. B reu nissen Troost; ingek. 4 bilj., als: 
Th. Visser, te Sneek, / 2971 
J. Blok. n idem a 2790 
.1. de Graaf, » idem » 2276 
F. Prins. « idem a 2129 
gegund. 

K e u z e n , 3 Juli: het bouwen van eon woon
huis met kantoor enz... aan don oostelijken 
kanaalarm, voor J Sturm; ingek 3 bilj., als: 
G. I. Bulkenstein, te Neuzen. ' /' 8600 
M. D. de Putter, » idem » 7849 
C. Maters. t Vlissingen, » 774C 
gegund. 

H o l t e r d a m . 8 Juli: het bouwen van 15 
woonhuizen op oen terrein aan do Linker-
Rottokade. voor J. on Jan (..'. de Brei): ingek. 13 
bilj., als; 
II. Cramer, te Rotterdam, ƒ 64.332 
Th. Stelwagen, » idem »> 63 875 
Wed. G. Camesi, » idem » 61,077 
A. do Haan, » idem i 59,850 
W. Verhoeve Pz., • Dordrecht, • 59,810 
J. J. v. Sluisdam, i idem » 59.770 
N. Perqnin, » Berkel. » 58,889 
B. W. Blanken, > Rotterdam, • 57.600 
It. Hooijkaas, a idem » 56,283 
A. Looijmans. i idem » 50,600 
W. G. C. Hilkes, » idem » 50.260 
SpruijtetiVanStaveren,» Kralingen. « 49.714 
J. B. Sjerp, » Rotterdam, >> 47,800 

M e u n - L e k k e r e n d . 3 Juli: het verrichten 
van bazaltglodiing- en aardewerken aan den 
hoogen boezem van het waterschap den Over
waard; ingek. 8 bilj.; minste inschr. C. Zanen 
llz... te Ammerstol, voor ƒ 1575; gegund. 

Hal loo . 3 Juli: liet a'mnveeron van oen huis 
met schuurtje en het daarvoor in do plaats 
bouwen eener onderwijzerswonrng, te Andel; 

te BKjham, ƒ 2645 
» Nièuwcpekeia, » 2565 
» idem » 2555.55 
a Wil.lervank, .» 2487 
a Oudepekela, » 2344 

te Steenbergen, /' 13,590 
» idem '» 12.800 
o idem ƒ 12,725 

• 12.700 » idem 
ƒ 12,725 
• 12.700 

» Zevenbergen, » 12.594 
B Steenbergen, » 12,500 
» idem » 12,374 

idem » 11.484 

F. Wellink, ' te Middelstum, t 5742 
D. v. Dam. a Bailoo, l (500 
R. Wieren ga, » Ulriiin. • 6 ISO 
R. Zeef, )> Eenrum, • 5(125 
.1, Pool, l Andel. » 4087 
J. Pot. • Stedum, B 41)011 
II. Meijer, i> Obergum, 

» Middelstum. 
•> 4900 

li. Jansen, 
i> Obergum, 
» Middelstum. » 4897 

K. Danhof, » Bailoo. | 4890 
J. Zeldenrust. » Warfum, 4b50 
W. D. Rottschafer D Stedum. 4797 
II. Rothuis, » Warfum. 4386 
II. Nieland. » idem • 449S 

Assen, 8 Juli: bet houwen van oen nieuwe 
werkplaats en het veranderen van het huis van 
J Somer. onder beheer van den architect J. van 
Houten ; ingek. 8 bi 
G, v. d. Grampol, 
A. Diolhman, 
D. li Wiering, 
J. Bruis & Co., 
C. v. Zooien, 
E, Lamberts. 
J. P, Broekema. 
G. B. Broekema, 

Gegund aan J. P. 
's-llttge, 5 Juli, 

, al: 
te Assen, f 1696 
- id.-m » 1569 
i idem • 1533 
» idem » 1486 
» idem » 1485 
» idem i 1445 
•> idem » 1343 
» idem t 1251 

Broekema. 
voor rekening dor ge

meente: In. de levering vun 32,000 illuuiiuoer-
gluzen; ingek. 3 bilj., als: 

per 100 gebro
ken glazen. 

P. P. Sons. Gouda, ƒ 4.70 per 100 f 2.00 
J. O. Olifoers, Delft, » 4.50 I I 1 1.00 
C. H. v. Draanen, 

's-Hage, » 4.25 i i • 1.25 
2o. de levering van ongeveer 665.000 KG. 

gogo ten-ij zo ren gasbuizen; minste inschr. waren 
Van den llonert en Punt, te Amsterdam, voor 
ƒ 4.988 per 100 KG. 

K i e u w e p e k e l a , 5 Juli: het amovooren eener 
oude- en hot wederopbouwen eener nieuwe 
onderwijzerswoning, voor rekening der gemeen te; 
Ingekomen 5 bilj., als: 

H. .1. Kruiziuga, 
II. P. Geertsema, 
K. II. Holthuis, 
II. Huizing, 
P. J. Bugel, 
gegund. 

Granlugen, 5 Juli: het maken en leveren 
vun schnohneubelcn enz. voor een lokaal in hot 
schoolgebouw aan den Boteringesingel: ingek. 8 
bilj.; minste inschr. was H. Kiel, aannemer te 
Groningen, voor ƒ 379. 

L e i d e n , 5 Juli, voor rekening dor gemeente: 
lo, het verrichten vun herstellingen aan de 

Morschpoort; ingek. 10 bilj.; 
hoogste inschr. If. Nieuweuliuijzen. Leiden. / 1987 
minste > Ch. E. Vorhaatf, idem » 1528 
aangehouden. 

2o. het leveren en plaatsen van oen ijzeren 
hek langs hot Ruinepark; ingek. 16 bilj.; 
hoogste inschr. W. Groen, Sehevenhigoii, 

/•3350 
minste » M. Lungezual & Zn., 

Leiden, • 1078.50 
gegund. 

Dordrecht, 5 Juli, voor rekening dor ge
meente: lo. hot afbreken en weder nieuw op
houwen vun een gebouw, bestemd tot politiepost, 
in de Kleine Kulkstraat, te Dordrecht; ingek. 8 
bilj., als: 
N. Kluns. te Dordrecht, ; 3187 
J. v. d. Vlugt Jr., • idem >> 2850 
J, T. H. v. d. Eng, )> idem » 2753.90 
Schuldeis en Tas, » idem » 2728 
L Kooiman, » idem i 2608 
J. P. F. Kraus, • idem • 2689 
G, J. te Velthuis, • idem » 2480 
.1. Kijkhoek, • idem » 2464 
gegund. 

2o. het verrichten van eenige reinigings- en 
stukadoorwerken iu verschil lende schoolgebouwen 
der gemeente; in 5 perceelen: 

Perc. 1, gymnasium; ingekomen 7 bilj., als: 
C. A. Tenenti, 
Jurgens & Co., 
C. W Djilhom, 
P. Eddos. 
H. D. Gordes, 
M. don Ouden, 
.1. Wouters 

to Dordrecht, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

und aan .1. Wouters. 
Perc. 2, hoogere burgerschool; 

hilj., als 

/' 80 
>. 78 
- 64 
i 62 
» 55 
a 49 
» 49 

ingekomen 4 

Jurgens ft Co., te Dordrecht, ƒ 225 
C. A. Tenenti, » idem i 220 
C. \V. ï'hlhorn, n idem » 200 
El. D. Gordes, a idem » 126 
gegund. 

Perc. 3, middelbare meisjesschool; ingek. 5 
bilj., als: 
P. Eddos. to Dordrecht / 92 
C. A. Tenenti, a idem » 90 
Jurgens Sc Co., n idem » 75 
IL D. Gerdes, » idem » 73 
C. W. ühlhorn, i idem • 61 
gegund. 

Perc. 4, le gemeenteschool; ingekomen 7 
bilj.. als: 

to Dordrecht, 
idem 

O. W. riilhorn. 
Jurgens Sc Co., 
C. A. Tenenti, » idem 
IL D. (ierdes, • idem 
P. Eddos. » idem 
•I. Wouters, » idem 
M. don Ouden, » idem 
gegund. 

Perc. 5, burger-avondschool; 
bilj., als: 

ingekoiui 

ƒ 58 
» 55 
I 50 
» 43 
» 42 
» 33 
• 30 

n 6 

C. A. Tenenti, te Dordrecht, ƒ 75 
M. den Ouden, » idem *» 68 
Jurgens X' Co. » idem » 65 
C. W. riilhorn, » idem » 58 
II. D. Gerdes, i idem • 40 
J. Wouters, >. idem » 45 

Amers foo r t , 5 Juli, voor rekening der ge
meente: lo. do levering van 150 M ' gewasschen 
riviergrint; ingekomen 4 bilj., als: 
B. C. v. d. Hoeven, te Vreeswijk, J 487 
.1. v. d. Brug, i Amersfoort, » 427-50 
F. W. Bonte, » idern » 396 
J. L, Burgers, » Zutfen, » 371 
gegund. 

2o. do aanlog van eenige bestratingen; ingek. 
2 hilj., als: 
F. W. Bonte, te Amersfoort, ƒ 3127 
A. Maters, » idem i 2782 
gegund. 

3o. het schoonmaken enz. van de volgende 
schoolgebouwen, in 3 perceelen: 

Pore. 1, gymnasium; ingek. 4 bilj., als: 
D. A. Stöver, te Amersfoort, / 99.50 
A. v. Daal, » idem i 85 
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ƒ 7 0 
• 48 

P. II. Smit, tc Amersfoort, 
J. Hulst, » idem 
gegund. 

Perc. 2, lioogere burgerschool; ingekomen 
bilj.. als: 

te Amersfoort, 
» idem 
» idem 

idem 
» idem 

/ 1110 
» 170.: 
» 100 
» 127 
» 118 

A. ». Haal, 
D. A. Stöver. 
(1. Ruitenberg, 
J. Hulst. 
P. II. Smit, 
gegund. 

Perc. 3. vier lagere schoolgebouwen; ingek. 5 
bilj., als: 

te Amersfoort 
» . idem 
o idem 
» idem 

Arnhem. (I Juli: hot maken van trottoir 
met trottoirbanden van Mendigersteen, klinker 
goten en rollagen iu diverse straten (Ier ge 
ineente (hei-besteding); ingek 12 bilj., als: 
J. v. Huik en VV. Wissing, 

te Arnhem, 
idem 

iVcii* 8 Juli: het horstel, de 
en het onderhoud van de teewerii 
lle-l.iKise|iolder; ingek. fi bilj., als: 

i 488.00 
ii 440 
» 394 
» 384.60 
» 293 

U. A. Stöver, 
P. II. Smit, 
J. Hulst. 
G. Ruitende!' 
A. V. Haal, 
gegund. 

Deventer, 6 Juli: het verbouwen van een 
•woon- en winkelhuis aan de Groote Overstraat. 
voor M. .1. Breshamer; ingek. 10 hilj., als: 

Kolkert, / 2987 
Willeveen, » 2807 
r'hh-t. » 2008 
lleiiiieiiks. » 2087 
Eskes, ,, 2686 
Visscher, » 2077 
Rood, ,, 2658 
Van Leuzen, » 2057 
Van der Spoel, » 2041 
Kin-teling. » 2621 
Pietersen, 1 Z617 
Van der Woerd, » 2612 
Van der Worp, 11 2580 
Pott. , 2549 
Markerink, » 25;l7 
Aalpoel, >, 2525 
gegund. 

' / . i i l ( - I Iu imucl . 6 Juli, voor rekening van het 
waterschap van den Hommelerwaaril hoven deu 
ileiilijk: lo. het maken van 1000 .M" stoeube-
zettiug op de liuitenglooiing van een gedeelte 
dijk Ier Nodei hemei t; minste hischr. Cuth. 
van Anrooij, te Nieuwaal, voor ƒ 980; gegund. 

2o. de levering van ïnachinebehoeften; minste 
inschr. waren: 
AI. v. il. Vegte, te Zalt-Hommel. voor: 

galipoüolie, . /' 0.37 per liter 
raapolie, » 0.25 » » 
gekoekte lijnolie, 11 0.28 » » 
petroleum, » 0.07 » , 
oliezeep, • » 0.29 
wit poetskatoen, » 0.42 
lampkatncn. » 0.90 
menie, « 0.25 
loodwit » 0.26 
rijzen bezems, » 0.06 
ninaill. 11 0.40 
lampglazeii. 11 0.06 
linnen miiliiehn. van draad, 1 0.44 

Swenker, te l'trecht. voor: 
machineolie J 0.20 per liter. 

J. .Meijer, te Zalt-Bnnimel, voo'r: 
talk of vet, / 0.34'/, per KG. 
Hiillandseh Scliieinansgaren. »i 0.39 11 11 
lang uitgehekelde Hollandsche 

hennep. ,1 0.44 11 a 
Breda. 6 Juli: het gedeeltelijk verhouwen 

van het huis van G. tlcitdrickx en het houwen 
van 4 woonhuizen, onder beheer van den archi
tect .1. M. Manjiien. 

Timmerwerk, ingekomen 5 bilj., als: 
A. v. Gils. te Hreda, ' 
A. v. Oosterbout, » idem 
J. B. Kroes. 11 idem 
A. Schraauwen, » idem 
.T. v, Dienderen, 11' idem 

Meisi-lwerk, ingekomen 4 hilj., als: 
A. Wieicx-ïack, te llreihi, ƒ 2600 
.1. A. Mul, » idem » 2497 
C. de Kanter, » idem » 1S0U 
A. C. Hom, a idem » 17G0 

Massa, ingek. 2 bilj., als: 
Dielen, ' te Hreda, ƒ 4075 
A. v. d. Velden, » idem » 3787 

Gegund: het timmerwerk aan .1. van Dienderen, 
bet metselwerk aan A. O. Hom. 

Utrecht, 6 Juli: het maken drie wachters-

1 idem 
1 idem 

1 idem 
1 idem 
1 idem 
1 idem 
' idem 
1 idem 

idem 
Westervoort, 

nul gehouden. 

A. Holier. 
D. de Decider. 

ƒ 26,130 | L . Koole, 
11 20,010 .1. de Bree Kz.., 
» 25,830 '• 
» 25,300 

Gebr. v. Daalen, 
W. E. Verhoeven, 1 
M. I'. Vale. 1 
G. J. Lucassen en G. 

Hermeen, 1 
J. W. Janssen, 1 
li. Holder. 1 
G. H. v. d. Heijden. , 
J. P. Welsing, 
.1. de Runter, 1 
W. II. de liaan. 
.1. Terwindt, 1 

De gunning is in her: 
's-llage, 7 Juli: het opruimen van 

in het bed van den Ainei- en het maken van I zweminrichtil 
daarmede in-verliand-slaande werken, onder dcjschi 
gemeente Mailt1 

bilj., als: 
A. G. Huvskes, Hedel, 
T. Volker, Dordrecht en l l . Bennink 

ll.li'z., Utrecht, 
A. Volker Lz.. Sliedrecht, 

J G. A. v. Hattem, idem 
L. Kalis Kz... idem 
Raming 

te Neuzen, 
idem 
idem 
idem 

Hoek, 
idem 

D. Tliiilens, 
I. Meertens, 
gegund. 

Ziinl le . 9 Juli : het verbeteren van 
locip van de Rijks-duikersluis te Zwari 

vernieuwing 
ven aan den 

ƒ 2690 
» 2179 
» 20*0 
» 1970 
» 1920 
11 1SS0 

11 24,650 
» 24.030 
» 21.500 I luierende Int de werken van het Meppelerdiep 
» 24,230 Ovorijsel: ingekomen 4 hilj.. al: 

len nit-
llis. Iie-

24.010 K. Aberson, 
88,886 J J. Otten, 
23,763 I L. v. Nispen. 
23.76(1 A. S. de Jong, 

Raining 
ronden . Kiittei-ilmii 

en Drilumeleti; ingekomen 5 

ƒ 162,7'.'.5 

Juli: het maken van eene 

•1 154.900 
11 152.000 
» 149.000 
1 144.440 

168,000 
v.l>le 

KU. 

stuk 
KG. 
stuk 
M. 

1.1-iden, 
ijzeren brug nabij Warmond over het Oogst- 1.1. .1 v. Sluisilaiu. üordr 
geest er kanaal, lang ongeveer 45 M., in plaats van l i l . Seelen. Rotterdam, 
de hestaamle Leeln-ug. nnirrekciiingvan hel lung- | l.eeiiMiirileii, 9 Juli, 
heemraadschap Rijnland: ingekoinen 16 hilj., als: 
L. Kok. Umuiden, ƒ10,640 
G. D. Buitendijk, Leiden, 
Ned Slooinliootiiiaats.. Rotterdam. 
Maats. Prins v. Oranje, 's-llage, 
D. A. Schretlen & Co., Leiden, 
T. Los, idem 
l'eiin en Haiiduin. Dordrecht 
C. E. Vcrhaatl', Leiden, 
Société anonyme, Meedelen. 
Ken. Nod. Grofsmederij, Leiden, 
G. H. Meijer, hij Groningen, 
G Splinter Leiden. 
E. K. Hegeiiiaiui. Helmond, 
G. .1. Wispolweij & Co., Zwolle. 
Th. Ronakkers & Zn., Helmond, 
Maats. De Ussel, Kampen, 
gegund. 

Llmllioveii. 7 Juli: liet bouwen van pak
huizen met ! ovenwoniiig, niet levering van alle 
materialen, voor E. 11. Baptist; ingekomen 4 
hilj. 

te Steenwijk, /' 3720 
» Meppel, ,, 3074 
» Zwolle, t 3555 
11 Lemmer, » 3227 

11 3800 
9 Juli: het maken van een 

in liet. Vest water nabij de Goud-
Wagenstraat: ingekomen 12 hilj'., als: 

1 W. Bokhoven, Gouda, /' 7525 
I A. Looijinans, Rotterdam, '» 7178 
' M. v. kinschoten, Kralingen, , 08,74 
|('. Hooijkaas. Rotterdam. ,, 0470 
A. Hoef en G. Pelt Jz... Kralingen, » 6347 
11. v. Oosieitnu. Ouderkerk ad. I.ls.l, , 5923 
A. Mac-Lean en .). Soeternieer. Rotterdam, » 5840 
Wed. G. Camesi & Co., idem .. 550S 
J. 'Ie l'uij idem 5400 
I'. G. Winters. Kralineen. 5273 

ht. ,1 4992 
» 4960 

•oor rekening van den 
Staat: 

lo. het doen van bestratingen op den Rijks
weg van Leeuwarden naar de Overijselsclie 
grens: ingek. 5 bilj.: minste inschrijver'was 1'. 
.1. Schaal'sina te Harlingen voor ,3880. Raming 
/'4921. 

2". hel doen van sli-nehepoting en heliolie-

als 
liniiij, 

Air. Biienarls, 
.1. Bogaartc en l>. 

Eliens, 
P. Kliiijtmans, 

te Woensel, 
11 idem 

» idem 
'i Eindhoven, 

9X10 
8,600 
8,386 
8.2.12 
8.173 . 
7 550 plaining, benevens het maken van ali-asteringeii 

550 op en naast de beide gedeelten van den Smiï-
470 dijk, tiissilion de Kooi- en Oerilei-hiine:, op het 

eiland Ameland; ingek. 3 hilj.: minste inschrij
ver was I'. 1*. de .long, te Nes op Ameland voor 
l'ïtï'S. Raming / 2800. 

80. liet. maken en inhangen vaneen paar hui
tenvloeddeuren in den Zuiderkoker van de zee
sluis : l ; Nlemvoz.ljli I, andel I ngv/u ruin lillliste 
inschrijver was A. Sikkomn wed. A. .1. van der 
Weill, le Dokkuiii voor / 1200. Raming /'1II4. 

's-llage, 9 Juli: de verbouwingen liet onder
houd van het pust- eu telegraafgeheim- te Rot
terdam; ingek. 12 bilj., als: 
A. Ileiilo-inaus 

7.400 
7.390 
7.370 
7.180 
7.150 
li 700 
0.510 

/ 0005 
'» 6489 

11 «067 
» 5225 

gegund 
l.ohit, 8 Juli: het bouwen van een woonhuis 

te Zevenaaar. onder beheer van den architect 
O. II. i'uhliekhuijsen, Ie l.ohit; ingekomen 8 
bilj.. als:-
W'. Beijer, 
II. A. v. il. Sand, 
G. Gerritsen, 
J. W. Otten, 
M. Korthaus, 
.1. Muskens, 

ƒ 2189 II. Verborg 
11 2018 • 
11 1995 
11 1886 
» 1875 

H. .1. Wichers, l.ohit 
en 1;. Polman, 

gegund. 
Wapeningen. 8 Juli: het v 

te Arnhem, ƒ 8190 
» idem » 6985 
• Milligon, » 5465 
» Aerdt, " .", I.V.i 
» Zevenaar, - 5:, 11 
1 Herwen, » 5180 

Lohit, » 5163 

Zevenaar, » 5158 

te Rotterdam, /' 14.970 
s idem » 14,920 
» Dordrecht, •• 13.900 
.1 Rotterdam, .. 13.090 
'i idem 11 12.967 
. idem 1 12.719 
11 idem » 12,735 
i> idem » 12.5S1 
11 idem » 12.275 
11 idem 11 12,100 
'i idem - 11.980 
11 idem .1 11.977 

. 13.300 

haven, het maken van nieuwe I 
behoorende werken, voorrekenin 
ingek. 9 hilj., als: 
N". I lm'gent loon 1. Giesenilain. 
II. Schuit en C. de Ruiter. Zutfen, 
K. Bleeker, idem 
W. II. de Haan. Eiden (gem. Eist). 
L Biard Dz . Giesciidnni, 
A. 1'. I'. Hoef en (1. Pelt. Kralingen. 
.1. v. Hurk. Oosterheek en W. Wissing, 

'i-lieteren 
kaden eu 
der genu 1 

Audio 

.1. Mii.uiile Zn.. 
J. v. .1. Vlugt Jr., 
A. Ph. Sptuijt. 
A. Piena, 
I'. Blijellhlllg, 
II. Seelen. 
.1. .1. Gort, 
W. ,1. v. Dort. 
W. v. ,1. Hoeven. 
J. II. Ileusdelis, 
•I. < 'Ie 
Raming 

s - l l n s i l i , 0 Juli: het herstellen van storm
en wintorschado aan de werken, behoorende tot 
het kanaal de Dieze: minste inschr. Aut. Gel
dens. te 's-Bosch. voor /' 4639. Raining /' 4650, 

B-Hage, 9 Juli: het aanleggen van een riool 
iu de Papettraat, de Nobebtraat, de Geest en 
het Slijk'iiiilt'. voor rekening der gemeente; 
minste inschr. was G. Keij. te Rotterdam, voor 
/ ' 9860. 

igen tusschen Breda en Tilburg, ten behoeve II. Kraaijenhelt. Sliedrecht 
van den spoorweg van Venloo naar Rotterdam; 
ingek. 10 hilj., als: 
A. Janssen, 
A. II. Visser, 
1'. Driesen, 
Ph. v. .1 Heijden, 
Z. C. Kl.ijn, 
J. v. d. Vlugt Jr., 
C de Kanter, 
J-'. D. Bruglemans, 
1'. II. Versteijne. 

te Hedel, ƒ 7427 
» Dordrecht, » 7407 
1- Dongen, » 7328 
11 Bokstel, 11 7298 
» Roozentlaal, •> 0930 
11 Dordrecht, 11 0930 
» Breda. » 6889 
• Roosendaal, » 6066 
» Oosterwijk, 11 0437 
a Breda, 11 0397 

Vlie.lt 11,111- : het verbeteren en herstel van 
liu Spiiithiiker iu de kade vóór den Vergaert-

/' 55.700 polder hij Philippine, den 24 Juni II. publiek 
aanbesteed en waarvoor alstoen tie laagste in-

63400 schrijver was C. D. Bolier. Scheipenisse, voor 
.910 f 11.905, is onderbands aangenomen door D. 

62,886 Tbolens, te Hock en C. van der Hooit, te Neuzen, 
52.749 voor /' 10,800. 

Anisicr i iui t i : hij onderhandscheaanbesteding 
52.600 1 is het verhouwen van het perceel no. 227 aan 

-. 49,980] den Oude-Zijds Voorburgwal, onder beheer van 
las (harte» <!,,, Rotterdam), . 49,800 den architect W. Langhoiit Jr., opgedragen aan 

Hamel , 8 Juli: het bouwen van een buiten, i G. J. va " ' ' 
voor rekening van mej. II. Schouten, onder I 
beheer van den architect J. W. Hoerbooms te 
Arnhem: ingek. 6 bilj.. als: 

tan Steeden, voor J 7U>0. 

Koek. te Tiel, 
» Rossum, 
11 l'trecht, 
• Tiel, 
» Dreiuuel, 
» Tiel, 

ƒ 18.435 
» 18.328.40 
> 16.990 
11 16,524 
» 15.480 
11 14,490 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 17 J U L I 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 

V A N 

A A N B E S T E D I N G E N 
M a a n d a g , 11* J u l i . 

M o e i i ' . i l , (X.-Hr.). te II uren, door burg. on weth. van Woensel 
cn Kekart, ten raadhuize: het verven van 150 nieuwe schoolbanken en 
schoolmen beien, in de school op Broek te Woensel, benevens het bij
verven dei- onderwijzerswoning. Aanw. te 0 uren. 

L e i d e n , te 12 uren, door het gemeentebestuur: het verrichten van 
diepwerken iu de stadsgrachten. 

B r e d a , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken, leveren en stellen van meubelen en het uitvoeren van 

verschillende werken in- en aan de ambachtsschool; 
2o. het leveren van steenkolen ten dienste van het gemeentehuis, de 

openbare scholen en het bureau van politie. Aanw. gehouden. 
i r t . s te i i i i t t t i , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken van den onderbouw van twee draaibruggen met water-

keeringen over de monden van het kanaal langs het pompstation bij de 
Kostverloren wetering; 

2o. het maken en stellen van den metalen bovenl*ouw van eene 
draaibrug over de monden van het kanaal langs het pompstation bij de 
Kostverloren wetering, en bnbehoorende werken. 

lie* ent e r , te fi uren. door het bestuur van de nieuwe Deventer 
badinrichting, in het hotel de Keizer: het bouwen van een badhuis op 
een gedeelte van blok XIII der voormalige vestingwerken. 

Hen H a m (Gron.), te 7 uren, door wed. K. M. Wieringa, ten huize 
van Vogelzang: het doen van eenige herstellingen en vernieuwingen 
aan hare boerderij te Kiansum. Aanw. te 4 uren. 

H u i l e n jmst . door den gemeentearchitect A. Velding: het bouwen van 
eene nieuwe bóerenplaats aan den grintweg bij Kollum. Aanw. 19 Juli, 
te 10 uren. 

Hiinnekesljl , het ter lengte van 700 en ter breedte van 2.15 M. 
met kliukersteen bevloeren van den reed. van af den kunstweg Warf-
stermolen-Munnekezijl tot de boerenplaats, bewoond door J. (J. Siecama, 
op Nittershoek. Aanw. gehouden. 

Oldebroek (Geld.), door Boeree: het deen van herstellingen en ver
nieuwingen aan metsel- en timmerwerken iu een woonhuis in het dorp, 
aldaar. Aanw. gehouden. 

H l n s d a g , 20 J u l i . 
A m s t e r d a m , te 12 uren. door Mr. II. S. van I.enuep eu de Sarphati-

bouwiuaatschappij, in het café Zonnenveld: het ophoogen van bouw
terreinen iu den" Biunendijkschen Buitenvelderschen polder, onder de 
gemeente Amsterdam. Aanw. gehouden. 

Vinden ((leid.), te 2 uren, door T. Kggink (Uz., in het logement van 
G. J. Ènsink: het bouwen van een woonhuis met slagerij in het dorp 
Vorden Aanw. te 10 uren. 

Hoofdp laa t , te :i uren, door het bestuur der waterkeering van den 
calamiteusen Hoofd plaat-polder, in de direcliekeet: het herstel, de ver
nieuwing en het onderhoud tot 30 April '87. van de aarde-, kram-, rijs-
en steenglooiingswerken aan de waterkoeling van genoemden polder. 
Aanw. gehouden. 

G r a n l n g e n , te 7 uren, door het bestuur der vereeniging »Werk-
rnanslust" aldaar: het bouwen van 17 woningen aan de Driohovensteeg, 
den Achterweg en den weg langs 't spoor onder bijlevering van al het 
daartoe benoodigde. Inl. bij den architect K. Hoekzema. Aanw. 
gehouden. 

K r a l i n g e n , te 8 uren, door het bestuur van «len polder Kralingen, 
in het Waterschapshuis, in twee perceelen: het gewoon onderhoud en 
het verfwerk van de gebouwen, bruggen en verdere eigendommen van 
den polder. Aanw. gehouden. 

Nleuwolda (Gr.), door het burgerlijk armbestuur, bij den secretaris 
L W. Kunst: de levering van 35') last klopkeien ol' een gedeelte daar
van, met opgave van prijs per last van 2it00 kilo. 

N l l e l i e l t pade (Fr.), door J. W. Scheenstra: het graven eener opvaart. 
Aanw. gehouden. 

Woensdag , XI J u l i . 
' s -Hage, te 1] uren, door het ministerie van waterst. enz.: het ver

ruimen van den bovenmond van de Botlek, tusschen de kilometerraaien 
H7 en Hl) ter verbetering van de Nieuwe-Maas, beneden de oostpunt 
van Rozenburg. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, 
den ingenieur Leemans, te Botterdam en den tijdelijk adjunct-ingenieur 
Francois, te Hoek-van-Molland. Aanw. gehouden. Baming ƒ 12,800. 

' « • H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leggen van een dwarsdam binnen strekdam no. 5, iu de rivier de 
lioven-Merwede, onder de gemeente Vuren en Dalen, prov. Gelderland. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage. den ingenieur De 
Bruijn, te Dordrecht, en den opzichter Van de Kreke, te Gorichem. 
Aanw. gehouden. Raming j 8100. 

' • -Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz : de uit
voering van werken tot oevervoorziening en verbetering der rivier de 
Maas, onder de gemeente Wessem, tusschen de kilometerraaien fifi en 
f>7, en tot verbetering van het lijnpa:! onder de gemeente Kessel, tus
schen de kilometerraaien MO en <J1 in het hertogdom Limburg. Inl. bij 
«len hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, den ingenieur VanHooH", te 
Vucht en den opzichter Droste, te Roermond. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 12,250. 

' • •Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
uitvoeren van graaf- en baggerwerk en den aanleg van een gedeelte 
oeverberm op het bovendeel der Nieuwe-Merwede, langs den polder de 
Dostehjke Opslag, tusschen de kilometerraaien 108 en 109, onder de 
gemeenten Werkendam en Sliedrecht. lui. bij den hoofdingenieur Van 

Diesen. te 's-Hage. den ingenieur De Bruijn, te Dordrecht en den 
opzichter Baümer. te Werkendam. Aanw. gehouden. Baming ƒ 3700. 

U r a r h t e n . te 11 uren, door het gemeentebestuur van Stnallinger-
land: het witten der muren en plafonds in de verschillende seinden 
der gemeente. 

Haarwen iL'tr.), te 11 uren. in het hotel de Harmonie: het bouwen 
van drie hofsteden met schuren en hooibergen in bet waterschap de 
Bethnne onder Maarseveen en Tienhoven. Inl. hij den architect Ë. G. 
Wentink, te Schalkwijk. Aanw. gehouden. 

Yt i l l emxoord . te 11 uren, door de directie der marine: het ver
richten van werkzaamheden in en nabij het fort Oostoever. Aanw. 19 
en 20 Juli. te 10 uren. 

HontenlMite, te 12 uren, door het bestuur der waterkeering van 
het calami te use waterschap Walzoorden in het logement van Jan 
Francies Ailriaansens: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud 
tot 30 April '87 van de aarde-, kram-, rijs- en grOOiingSWerken aan de 
Waterkeering van het waterschap. Aanw. gehouden. 

hrniiiiimen . te 2 uren, door het gemeentebestuur: het ïvdanreeren 
en vernieuwen van den dorpstoren. Inl. bij den architect A. le Glare | 
te Kramingen. Aanw. 21 Juli, te 10 uren. 

S | i i j r t e n i s i e (7. -II). te 2 uren. door burg. en weth : het amoveeren 
van het tegenwoordige gemeentehuis enz. en het d aarter plaatse op
bouwen van een raadhuis met secretarie en veldwachterswoniug. Inl. 
bij den architect Fop Smit. te Oud-Beierland. Aanw. 21 Juli. te 10 uren. 

Hroice l iam. het verbouwen van het voorste gedeelte der pastorie, 
aldaar. Inl bij den gemooutoarchiteet A. Velding. Aanw. -'1 Juli, te 
10 uren. 

R o t t e r d a m , door de commissie van fabrikage der Ned. Ilerv. ge
meente: het doen van eenig verfwerk aan de kerken en verdere 
gebouwen. Aanw. gehouden. 

Honderdag , 22 J u l i . 
K u l l e n , te l l uren, door den eerstaanwezend ingenieur der genie, 

in het logement de Zon: het verrichten van werkzaamheden in verband 
met het oprichten van een remonte-depot in de legerplaats bij Milligen, 
onder het beheer der genie, te Zutfen. Aanw. 19 Juli. te II uren. 
Raming f 14.000. 

U l r e r l i t . te 11 uren, door het bestuur tot christelijke verzorging 
van krankzinnigen, in het Militaire Tehuis: bet bouwen van 2 paviljoens 
voor onrustigen op het landgoed Veldwijk, hij Ermeloo. Aanw. 
gehouden. 

l l e r i e m h l l k . te 12 uren, door de directie van dc LocaalsiKjorwen-
maatschappij HoHandsch-NoonTerkWar!!"!1. f f Rif ' f f W W W t w ^ ^ 

lo Bestek' no. 4, liet maken van bet stations-emplacement, ile aarde-
haan eu eenige verdere werken van pik. 4 tut pik 8 f- 5.0 M. der 
havenlijn te Medemblik; 

2o. Bestek no. 5, het maken van een hoofdgebouw met aanbouw, los-
en ladingsplaats en een retiradegebouwtje op bet station Medemblik. 

Inl. bij den ingenieur Kriegel', te Medemblik. 
A p e l d o o r n , te 2 uren, door de Kon. Nederl. Loca a Is poor wegmaat

schappij: Bestek no. 20, het maken van gehouwen en verdere inrich
tingen voor den locaalspoorweg Deventer—Ahneloo. lui. bij den hoofd
ingenieur-directeur, te Apeldoorn, eu den sectie-ingenieur M. E. de 
VVildt, te Deventer. Aanw. gehouden. Raming / 31,085. 

Tec fe l en , te 5 uren, door Benedict us van den Brand, bij J. van 
TeelTelen: het bouwen van een landbouwerswoning, met bijlevering van 
alle benoodigde materialen. Aanw. 22 Juli. te 10 uren. 

s p a n k e r e n (Geld.), te 6 uren, door het bestuur van den Soerensehen 
Broekpolder, aan de Luchte: het onderhoud van de waterleidingen. 
Aanw. te 9 uren. 

V r i j d a g , 23 J u l i . 
B r e d a , te 10 uren. door den ontvanger der registratie en domeinen, 

in het kofliehuis het Hof van Holland: het aanleggen van een weg te 
Breda met keibestrating eu bijkomende werkzaamheden en bet ophoogen 
van een deel van blok 27 ten oosten van de Nieuwe-Giunekenstraat. 
Inl. bij den hoofdopzichter voor de ontmantelingswerken, 1'. van de 
Erve Jzn., te Breda. Aanw. 20 Juli, te 11 uren. 

laïor lcl iem. te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur dc genie, 
op het stadhuis: het volto.iiou van het inundatiekanaal van de Waal 
beneden Tiel naar de Linge. Aanw. 20 Juli, te 12 uren. Raming 
f 30.000. 

'H-BOM'II, te IO'/I uren, door het ministerie van hinuenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en bet di>en 
van herstellingen en vernieuwingen aan de lïijks-hoogerc-burgei-school 
te Bergen-op-Zoom, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding 
tot 31 Dec. '87. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsge
bouwen en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de Boor 
Hz., te Leiden. Aanw. gehouden. Haming f 2400. 

Leeuw-arden, te 12 men, doorbuig, en weth. van Leeuwarderadeel: 
lo. het uitvoeren vah diverse metsel-, timmer- en aardewerken, ten 

behoeve der dorpsreiniging te Huizuin: 
2o. het aanleggen van eene kuustbaau van de Buurt te Huizuin, langs 

den Tijujedijk naar het te maken aschland. over de strekkende lengte 
van 1244 M. Inl. bij den gemeentearebitect L. B. Wesselius, telluizum. 
Aanw. 19 Juli, te 11 uren. 

Z a t e r d a g , 2 4 J u l i . 
Heerenveen , te 12 uren door burg. en weth. van Schoterland: 
lo. het verbouwen der school te Bovonknijpo; 
2o. het verbouwen der school te Jubbega^churega, aan den straatweg 

van Jubbega. naar Gorredijk; 
So. het verbouwen der school te Jubbega Schuraga, aan de Compag-

nonsvaart. 
Aanw. 19 Juli, te 9 uren, aanvangende te Bovenknijpe. 

http://Vlie.lt


D E O P M E R K E R . D E O P M E R K E R . 

U t r e c h t . to 1 uur. door burg. en weth.: het vervangen dei-
bestaande houten ophaalbrug over de Vecht te Neder horst-den-Berg. 
door eene ijzeren balansbrug met gemetselde landhoofden. Aanw. 10 
Juli. te 12 uren. 

Utrecht, te l uur, door burg. en weth.: het aanbouwen van lokalen 
en maken van inwendige veranderingen aan het schoolgebouw voor 
middelbaar onderwijs aan de Van-Wijckskado. Inl. aan het bureau 
der gemeentewerken. Aanw. 20 Juli, te 10'/: uren. 

Ne*rdbroek ((iron.), te 2 uren. door hurg en weth.: het afbreken 
van twee woonhuizen en het bouwen van een gemeentehuis en van een 
woonhuis, aldaar. Aanw. te 10 uren, samenkomst in 't gemeentehuis. 

M a i i m l a n , ï « J u l i . 
Maastricht, te 10 uren. dooi- het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het leveren en plaatsen van eenige 
meubels en liet uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan het 
Ryks-archiefgebouw te Maastricht. Inl. bij den rijksbouwkundige voor 
de onderwijsgebouwen en den opzichter der rijkskweek- en leerschol J. 
S. Strik, te Maastricht Aanw. 20 Juli. te 3 uren. Raming f 3000. 

Amsterdam, te 12 uren. door het bestuur van den Noordèr-IJpolder, 
op het raadhuis: bet hardmaken van een gedeelte ringweg in genoem
den polder. Aanw. 21 Juli, te 2 uren. 

I l o r d r r r h i . te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het ophalen van asch, vuilnis, gruis, puin enz., voor den tijd van 

3 of 0 jaren, ingaande 1 Oct. *86; 
2o het ophalen der feealiën voor den tijd van één jaar, mede in

gaande 1 Oct. '86. 
Inl. aan het bureau der gemeentewerken. 
V l l a g e , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 

van het ijzerwerk voor 39 bruggen, ten dienste der Staatsspoorwegen 
op Java. 

Haarlem.,, te VU uren. namens het bestuur dei Remonstrantsche 
gemeente in het lokaal "Weten en Werken": het louwen van een 
nieuwe kerk met conciërgewoning op den hoek van de Wilholmina- en 
Prins-Hendrikstraat. Inl. bij den architect A. van der Steur Jr., te 
Haarlem. Aanw. 21 Juli, te 9 uren. 

I lae len i L . \ te 3 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen eener nieuwe school voor 200 kindoren; 
2o. het bouwen van een bijgebouw voor privaten en bergplaatsen, 

met al de daarvoor benoodigde materialen enz. 
Inl. hij den architect ('orboij. te Reuver. Aanw. 22 Juli, te 3 uren. 
V H o s c h . te 7 uren, door t. L. de Jongh, ten zijnen huize: het af

breken van gebouwen, het maken van ringmuren mot de daarmede 
in-verband-staande werken, gelegen langs den Westwal. Inl. hij den 
architect A. v. Liempt, te 's-Bosch. Aanw. 22 Juli, te 7 uren. 

I l l n s d a g , 27 J u l i . 
Era, te 11 uren, door burg. en weth.: het vergrooten van de open

bare school in de kom der gemeente Erp. Inl. bij den bouwkundige 
J. Heykants, aldaar. Aanw. 27 Juli. te 10 uren. 

T o l rit. te 12 uren. door het dijksbestuur van den polder Deur too, 
in bet logement van A. Hoek: het verhoogen van do kruin en het 
verzwaren vau hut buitunbeloop des zeedijks tusschen de dijkpalen 
no. 12 en 14. 

l ' t r e c h t . te 12 uren, door de Centraalspoorwegmaatschappij, aan de 
Catberijnekade no. 759: het maken van een remise voor zes locomotieven 
met smederij, magazijn en kantoor, een reservoir en stovonveruarmings-
gebouw en een kolenpark. alles te Zwolle. Int. hij den ingenieur van 
den weg-, te L'trecht. Aanw. 23 Juli. te Jl1/» uren. 

U t r e c h t , te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 447 het wijzigen 
en uitbreiden van de veelading te Buitenpost, ten behoeve van den 
spoorweg van llarlingeti naar de Pruisische grenzen. Aanw. 10 Juli, te 
1 uur. Raming f 2600. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan tiet centraalbureau: het leggen van de tweede spoorbaan 
tusschen Bergen-op-Zoom en Kruiuiugen, het wijzigen en uitbreiden der 
stationsterretnen te Woensdrecht Rilland-Bath, 'Krabhendijke en Krui-
ningen en het verrichten van bijkomende werken, ten behoeve van den 
spoorweg van Rozendaal naar Vlissingen. Aanw. 19 Juli. te 8 uren. 

W o e n s d a g , 28 J u l i . 
' s - l l age , te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van het zuidelijk deel der werken binnen den Merwededijk te 
Gorichem. beboorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofd
ingenieur Wellan, te Utrecht, en den ingenieur Escher, te Gorichem. 
Aanw. 21 Juli. Raming / 1,535,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van baggerwerk in en nabij den Amer en het herstellen 
en onderhouden van de werken op deze rivier en aan de monden van 
het Oude Maasje en de Donge, van den dag der gunning van het werk 
tot en met 30 Juni '87. Jul. aan het bureau der werken voor de ver
legging van den Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. 21 Juli. Raming 
f 10,000. 

V l l a g e . te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van werken tot normaliseering van de rivier de Waal, onder 
Gent, provincie Gelderland, tusschen de kilometerraaien 13 en 14. Inl. 
hij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-Hage, en den ingenieur 
Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 21 Juli. Raming f 35,700. 

' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
verdiepen van den mond van de rivier de Dordtsche Kil, tusschen de 
kilometerraaien 129 van de Dordtsche Kil en 126 van het Hollandsch 
Diep, beboorende tot de werken der Dordtsche waterwegen. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, den ingenieur De Bruijn en 
den opzichter De Kiewiet, beiden te Dordrecht. Aanw. 21 Juli. Raming 
f 17,570. 

Nijmegen, te II uren door den architect D. Semmelink, in het 
café Beurs: het bouwen van 2 woningen aan de Betouwstraat. 

H o n d e r d a g , 2 » J u l i . 
Zutfen, te 2 uren. door provisoren vau het Oude- en Nieuwe 

gasthuis: het bouwen van een nieuw ziekenhuis bij den geprojecteerden 
Coe hoorn si n gel te Zutfen. Inl. hij de architecten I). Lijsen eu F. H. 
van Etteger Bilj. inzenden 28 Juli, vóór 'savonds 7 uren. Aanw. 20 
en 22 Juli, te 2 uren. 

Hoogeloon (N.-Br.). te 2 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van een nieuw raadhuis niet alle levering, behalve 

steen en kalk en ophooging van het terrein; 
2o, het verbouwen van de school te Hoogeloon, van de onderwijzers

woning aldaar en van de onderwijzerswoning te ('asteren. 
Inl, hij den architect A. van Himborgen, te Woensel. Aanw. 29 Juli, 

te 10 uren. 
V r i j d a g , 3 0 J u l i . 

Midde l b u r g , te 10 men. door het ministerie van waterst. enz., aan 
bet gebouw van het piov. best.: het op diepte brengen van de haven 
te Breskens, beboorende tot de havenwerken in de provincie Zeeland. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het lie district, te Middelburg en den 
ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 22 en 24 Juli. Raming ƒ 3130. 

M a a n d a g . 2 Aug. 
Ciikhui /en . te 1 uur, door burg. en weth.: het vergrooten en ver

beteren der Zuiderhaven. Inl. bij den ingenieur B. Hoogenboom, te 
Hoorn en den opzichter der gemeentewerken te Enkhuizen. Aanw. 26 
Juli Raming ƒ 100.000. 

I londerdag , !i A u g . 
A p e l d o o r n , te 2 uren, door de Koninkl. Nederl. Locaal spoorweg

maatschappij ten haren kantore: liet maken van de aardebaan, de 
kunst- en andere werken voor het gedeelte Apeldoorn—Bandijk (Twelloo) 
van den Locaalspoorweg Apeldoorn—Deventer volgens bestek no. 17. 
Inl. bij den hoofdingenieur-directeur K. IL van Brederode, te Apeldoorn en 
den ingenieur M. K. de Wildt, te Deventer. Aanw. in loco op 29 Juli, 
te 11 uren. aanvangende te Apeldoorn. Raming /' 103,200. 

V r i j d a g , A A u g . 
' • - B o s c h , te 10'/, uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van vier ijzeren 
brugvallen en twee balansen, benevens het uitvoeren van leverancien 
en bijkomende werken voor eenige bruggen over de Zuid-Willemsvaart, 
provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het6e district, 
den arrondissements-ingenieur Keurenaer, den opzichter Weehuizen, 
allen te 's-Bosch, en den opzichter Pomince, te Aarïe-Rikstel. Aanw. 
30 Juli. Raming ƒ 9000. 

( • ron lnge i i . te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van bet prov. best.: het verbouwen van een pand nabij 
het ziekenhuis te Groningen tot scetiegohomv. Inl. bij den rijksbouw
kundige voor de onderwijsgebouwen en den hoofdopzichter der univer
siteitsgebouwen J. (_'. Hubseher. te Groningen. Aanw. 30 Juli, te 11 
uren. Raming ƒ 785(1 (herbesteding). 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van rijkste leg raa Mijnen in Friesland en Overijsel. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beboer der rijkstelegraaf, 
te 's-Hage, en den lijiunspeeteur te Leeuwarden. Raming j 980. 

M a a n d a g , 11 A u g . 
V l l a g e . te 12 uren, door het ministerie van koloniën: Bestek no. 

86. het ijzerwerk voor eene aanlegplaats te Tjilatjap, ten dienste der 
Staatsspoor wegen op Java. in 5 perceelen. 

Woensdag , f t A u g . 
' s -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een gebouw voor sluisporsonoel bij Utrecht (prov. Utrecht), 
beboorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbin
ding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur 
Wellan en den ingenieur Kemper, beiden te Utrecht. Aanw. 4 Aug., 
te 1 uur. Raming f 16.470. 

O » onbepaalden d a t u m . 
B o l s w a r d : het maken van twee werkmanswoningen bij de zathes, 

bewoond door Anoma, onder Pingjnm. Inl. bij den bouwkundige J. 
Dijkstra Az., te Bolsward. Aanw. 31 Juli, te 2 uren. 

Nagekomen Afloopen. 
Hoogwoud . 10 Juli: hotgedeeltelijk ;ifbreken, 

herstellen en vernieuwen van den' toren der gemeente, onder beheer van den architect T. 
. van der Sterr, te Hoorn; ingek. 8 bil|., als: 

S. v. Soest. Mijdrecht. ƒ 15.198 
A. Moll, Hoogwoud, » 13.731 
J. Ü. v. d. Meulen, Hermelum, » 13.563 
.1. N. Vlaming, Hoogwoud, » 13,437 
J. Kooter, Wognnm en G. Kooter, 

Spanbroek, » 12,840 
H. Vollewens. Hoorn. » 12,480 
II. 11. Hendriks. Us, ? 12,100 
N. Petijiiin & Zn., Berkel, » 11.550 
Raming ••> 12,500 

R o t t e r d a m , 10 Juli: het inaken van strek

dammen aan den linker Maasoever, benevens de 
baggerwerken in die rivier; ingek. 3 bilj.. als: 
Volker, te Sliedrecht, / 130.800 
Hos, » Dordrecht. » 125,800 
Van llattem, » Sliedrecht, » 113,700 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D i N G E N . 
V l l a g e , 5 Juli: de leverantie van 6115,000 

KG. gegoten-ijzeren gasbuizen voor de gemeente; 
ingek. 6 bilj., als: 
Herrem en La Porto, Amsterdam, f 31,024.44 
A. J. Terkuhle. Rotterdam, /' 5.885 p. 100 KG. 
R. S. Stokvis & Zn., idem 5.145 » » 
II. A. Kampers, Amsterdam, 6.14 » » 
Van den Berg .1 Co.. idem 5.0S » » 
Van den llonert en Punt. idem 4.935 » » 

l loo lddorp (Haarlemmermeer), 7 Juli: bet 
houwen van een graantassing, rund- en paarden
stal, kaashuis en dorsch op de hofstede Wilden
horst; ingek. 8 bilj., als: 
1'. J. V. Mierlo, tc Sloten, 
J. den Oude, • Haarlemmermeer, 

» idem 
a idem 
» idem 

G. Pijlman, 
A. Languis, 
J. Stans, 
G. de Vries. 
F. L. v Loog, 
A. de Winter, 

/ 7570 
. «879 
i) 6(190 
» 6555 
> 6420 
» 6404 
» 6173 
i 6967 

1 Ion t rij k -en-Patenen 
Haai lemmenneer, 

Nadat in de plans eenige veranderingen zijn 
gemaakt, is het werk gegund aan J. 1. van Looij. 

Bcr |5-en-T>rhllJ t . 8 Juli: het bouwen van 
eenige ontbrekende bijgebouwen aan de ge
meenteschool: ingek. 2 bilj. Daar beiden boven 
de raming waren, zal eerlang eene herbesteding 
gebonden worden. 

iiouderak. 9 Juli: bet bouwen van een 
brandapuithaié met bergplaats eu bijlevering 
der benoodigde materialen ten behoeve van de 
gemeente; ingekomen 5 bilj., als: 
A. de Zeeuw, 
II. Mullaart, 
1. Seheijgrond, 
0. Ooms, 
J. de Kramer, 

' s - l l age . 9 Juli: 

M. L. v. Spanje, 
J. de llruijn, 
II. ,1. Wijiiborgh, 
H. .Inmrouliurger, 
G. Keij. 

B e r g u m , 9 Juli: 
aan den toren tc 

te Gouda, / 1099 
» idem » 1097 
» Gouderak, » 838 
» idem » 748 
• Haastrecht, » 726 

ile rioleéring der Pape- en 
Nobelstniten. de Geest en het Slijkeinde; ingek. 
5 bilj.. als: 
" • te 's-Hage, ƒ13,119 

» idem » 11.700 
a Scheveningen, • 11,166 
. Waddinksveen, » 10.760 
» Rotterdam, » O ö̂O 

het doen van herstellingen 
liergum, voor rekening der 

gemeente Tietjeriisteradeel; ingek. 4 bilj., als: 
T. Popma. te Bergum, ./ 4 1 0 

K. A. v. d. Veen, > Drachten, » 380 
l i . .1. Gros, » Garijp, » 369 
A. S. Visser, » Tietjerk, » 367 
gegund. 

s t a p h o r » ) . 9 Juli: het verbouwen der open
bare school en onderwijzerswoning te Uhorst; 
ingekomen 17 bilj., als: 
H. Labberts, te Zwolle, ƒ 6490 
A. Nijk. ' Giethoorn, » 6476 
H. Schotkamp, » Avereest, » 6428 
P. G. Jans, > Meppel, » 4677 
E. Groenink, » Steenwijk, » 4488 
R. Bruintjes, » Meppel, « 4440 
A. v. Straten, » Zwolle, » 4381 
J. Haalo, » De Wijk, • 4314 
J. de Boer & Zonen, » Steenwijk, » 4266 
J. Eisinga, » Kortezwaag, » 4192 
W. Gerrits, » Zwolle, » 4100 
J. Urals Jr., » Assen, » 4089 
L. Poortman, » De Wijk, * 3980 
E. Poortman Hz., » idern » 3896 
A. T. de Boer, » Oudeschoot, » 3675 
J. Emmink Az., » Meppel, » 3583 
J. G. Hofman, » lilesse, » 3354 

O o s t h u l z e n , 10 Juli: het bouwen van een 
achtkanten vijzelwattrmolen voor de Etersheimer 
Braak; ingekomen 8 bilj.,als: 
Jan Klok, Wijdewormer, 
Jb. Nieuwstad, Beets, 
G Taker, Oudendijk, 
D. Potent, Heer-Hugowaard, 
J. ten Ziithof, Deventer, 
J. v. d. Bussen, Oudkarspel, 
R. Band, Wijdewormer, 
Wed. G. Gras & Zn., Zaandam, 
gegund. 
Raming 

eenige schoolgebouwen; minste inschr. voor 
beiden te zamen, G. .1. Diekermnn, voor ƒ 113. 

Perc. 6, het verven van 2 schoollokalen; minste 
inschr. G. H. Ankersmit, voor ƒ 108. 

Allen te Deventer; nog niet gegund. 
l.ooMlrccM . 10 Juli, voor rekening der ge

meente : het bouwen van een onderwijzerswoning 
te Nieuw-Loosdrecht; ingekomen 8 bilj.. als: 
J. v. d. Brul, te Hilversum, f 5600 
D. Kuiper, » idem » 5349 
W. Swaan, » idem » 5:148 
G. Gijsol, <• idem » 5110 
R. Mouw. » idem » 4776 
tl. Baas. » idem » 4490 
G. Pos. » Loosdrecht, » 4199 
J. Streefkerk Jz., » idem » 4126 
gegund. 

Z w o l l e , 10 Juli: voor rekening van de ge
meente: het rioleeren van een gedeelte der 
Sassen poortenvoorstad; ingek. 9 bilj., als: 
L. v. Nispen, te Zwolle, ƒ 3765 
G, Kamphuis, » idem » 3684 
D. Bruins, » idem » 359" 
F. H. Noorman. » idem u 3540 
II. Lubben, » idem » 3450 
J. Orolleman, » idem » 3350 
G. v. Unen, » idem • 33:13 
II. G. Trap, » idem » 2923 
A. v. Straten, » idem > 2879 
gegund. 

Leeuwarden, 10 Juli: het doen van verf-
werken aan het meubilair van eenige gemeente
scholen; gegund werden: 

Middelbare school voor meisjes, .1. W. Kielfer, 
te Leeuwarden, voor /' 193. 

Burgeravondschool, K. W. van der Ploeg, idem 
voor /' 48. 

School no. 6, A. Hendriks, idem voor ƒ 229. 
School no. 6, II. Koolstra. idem voor » 212. 

» . 8 . 1 ' . W. v. d. Ploeg, idem voor » 175. 
i » 9. .1. Westerhof, idem voor » 160. 
» » 10, S. R. Kijlstru. idem voor » 165. 
» » 11, W. Grasman, te Boxuin, voor 

/ 189. 
Bewaarschool no. 

garijp, voor f 79. 
'« - • •ga , 12 Juli. door het ministerie van 

justitie: bet verbouwen van de eellulairegevan-
genis te Gorichem tot strafgevangenis voor 
vrouwen en het verrichten van eenige onder
houdswerken, in twee perceelen ; ingekomen 2 
bilj., als: perc. 1 perc. 2 
J. v. d. Laak. Gorichem, /' 6100 /' 1125 
M. B. Benard, idem 4990 1300 
Raming 6600 1420 

A n i . t e r d a i t i . 12 Juli. voor rekening der ge
b e e n t e : lo. bet rioleeren enz. van de algemeene 
slachtplaats en veemarkt in de Stadsrietlanden; 
ingek 26 bilj., als: 
C. Bos, te Haarlemmermeer, J 89,500 
H. J. Meekers, » Amsterdam, 

a idem 
» idem 
» Uithoorn, 
a Amsterdam, 
» idem 
» idem 

G. v. Dijk, te Harde-

te Amsterdam, ƒ 79.747 
n Waddinksveen. 

ƒ 
78,594 

, s Arnhem, 78,400 
>i Millingen, 77.000 

n Arnhem, „ 76,710 
» Llden. t 7<i 606 
» Weurt. t 75,945 
n Amersfoort, » 75.500 

» Renkutn, 72.300 
van weg banen in den Stads-

: ingek. LI bilj.. als: 
te Amsterdam, J 28.9U0 
» idem 

J 
2.1.740 

X, » idem a 23H80 
» idem 2:1.439 
n idem 22,389 

, » idem » 22.178 
n idem 1 22.000 
" idem 21,500 
i) Nieuweramstel, •> 20,940 

s, » Amsterdam. I 20.687 
o idem » 19,400 

I.. Vlasman, 
P. Verbrnggen. 
G. 11. v. d. Heijden. 
W. Arntz, 
Van Hurk en 

Wissing, 
W. II. de Haan, 
D. W. Bloem, 
\V. v. d. Kooij. 
Vau Wijek en 

Roijmer, 
3o. het maken 

en Godslniispolder 
('. v. Boven. 
A. Klaassen. 
G. P. Z.iiien & Cc 
.1. Poot, 
1". W. Dekker, 
J. v. Houwelingen 
G. D. v. Hoorn. 
I'. Duinker, 
W. Ambagtsheer, 
Maks en Boekholt! 
W. Goedkoop Dz., 

Amsterdam, 12 Juli: het bouwen van 36 
perceelen met 144 woningen, op een terrein 
Luiten de voormalige Raainbarrière, voor reke
ning van de Bouwmaatschappij tot verkrijging 
van eigen woningen; minste inschr. was W. 
Greeve, te Buiksloot, voor /' 150.990. 

's-Hage, 12 Juli. voor rekening der gemeente: 
lo. bet bouwen van een school voor lager onder
wijs met woning en gvmnastiekgebouw, aan 
de Lijnbaan 
G. v, Rassel. 
C. Meijers, 
.1. Rosmolen, 
A. Stichter, 
M. L. v. Spanje. 
W P. Teeuwisse, 
Gebr. Houtman. 
C. Wijbrans. 
A. (.'. Paardekooper, 
B. Nieuwenhiiizen, 
P. B. Mirande. 

ingek. 11 bilj., als: 
te Utrecht, 

i> 's-Hage, 
B idem 
, idem 
» idem 
. idem 
o idem 

idem 
idem 

Leiden, 

ƒ 69.000 
» 67.500 
» 64.509 
., 60.100 
. 59.271 
i) 58.400 
» 57.549 
» 56.0110 
» 55.200 
» 53 200 

ƒ 9200 
» 9000 
i> 8570 
» 8390 
» 8292 
» 8200 
» 7676 
> 6993 

f 7500 
D e v e n t e r , 10 Juli, voor rekening der ge

meente ; 
Perc. 1, het vernieuwen en herstellen van 

IJsbrekers en langsliggers van de Uselbrug; 
minste inschr. J. de Goede, voor ƒ 316. 

Perc. 2, het vernieuwen van palen en balken 
langs de Welle; minste inschr. J. de Goede, voor 
f 287 en J. Witteveen. voor ƒ 287. 

Perc. 3, het leveren van grenen brugdek-
schrooten; minste inschr. P. Stoffel, voor/227.60. 

Perc. 4 en 6, het doen van witwerken in 

J. Koster. 
A. H. Grijpink, 
G. Vervvey, 
C. J. Haring, 
H. C. Itorlas, 
D. Ileijink, 
K. J. B. v. Damme, » idem 
P. Verbrnggen, » Waddinksveen, 
W. Westeibof, » Weesp, 
W. II. de Haan, » ICIden, 
J. v. Burk, » Oosterbeek, 
W. v. d. Kooij, o Amersfoort, 
W. Ambagtsh'eer,» Nieuweramstel, 
P. Vlasman. » l'trecht. 
Maksen Boekholts,» Amsterdam, 
G. I). v. Doorn, » idem 
B. Voordendag Az.,» Dordrecht, 
D. J.. Ulenberg, » Rotterdam. 
P. Duinker, 
E. v. Brummelen, 
A. Klaassen, 
M. Deutekom, 
F. Raaijmakers, 
L. Vlasman, 

» 70,300 
» 69 670 
» (16,600 
. 65,333 
» 64.090 
» 62 939 
» 60.822 
» 59,900 
» 69.887 
» 69,800 
» 59.590 
» 59,555 
» 58.270 
• 58.000 
» 57.624 
» 56,869 
. 56 300 
» 56.300 
I 56.000 
i 55,946 
» 55,'.'00 
» 54.900 
. 63,300 
I 53,155 

49,315 

rtiuidenberg . 51.990 
het bouwen eener school voor lager onder

wijs in de Louibardstiaat: ingek. 12 bilj., als* 
P. v. Vliet 
K. Roest. 
C. Wijbrans. 
.). Rosmolen. 
C. Meijers, 
B. Nieiiweiihuizen, n Leiden. 

Amsterdam, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

2o. het bestraten van de algemeene slacht
plaats en veemarkt in de Stadsrietlanden; ingek. 
23 bilj., als: 
Maksen Boekholts, te Amsterdam, / 113,800 
II. J. Meekers, » idem » 110.700 
K.J . B. v. Damme, 1 idem « 109,700 
C. Bos, » Haarlemmermeer, » 97.400 
W. Ambagtsbeer, » Nieuweramstel, 
O. J. Hartog, » Amsterdam, 
A. II. Grijpink, » idem 
J. J. Bekker, » Lent, 
J. de Vries, » Purmerend, 
P. Duinker, » Amsterdam, 
G. D. v. Doorn, » idem 

te 's-Hage, ƒ 45,750 
idem v 45.400 
idem • 43.000 
idem » 41,100 
idem » 40.497 

» 40,333 
W. P. Teeuwisse, » 's-llage, » 39,990 
A. Stichter. » idem » 38,495 
T. P. de Haas. » idem » 37.749 
Gehr. Houtman, » idem » 36.879 
A. C. Paardekooper, » idem » 36.050 
P. B. Mirande, o Geertniidenberg, » 30,349 

A p u i n g e d a i i i . 12 Juli, voor rekening der 
gemeente: lo. het verbouwen van eene school 
te Appiugedam; ingek. 8 bilj., als: 
.1. Crone, te Appiugedam, f 1780 
.1. Heikens, » idem » 1775 
K, lliirema, » Solwerd, » 1680 
K. Hensens, » Delfzijl, » 1648 
W. Scheltens, » Karmsum, » 1573 
II. Nieland. » Wirdum, » 1569 
D. Olthof, » Middelstum, » 1568 
S. Buitenkamp. a Siddeliuren, a 1385 
gegund. 

2o. het leggen van p. ui. 1020 M» klinkerbe-
strating: ingek. 15 bilj., als; 
F. Dieters, te Lellens. 
W. D. Rnttsehüffer, » Stedum, 
11. Jansen, » Middelstum, 

Buitenkamp, » Siddeliuren, 
Warfum, 
Waiihuizen, 

l i . Voordendag Az., » Dordrecht, 
W. Goedkoop Dz., n Amsterdam, 
J. Oldenburg, » Bergen, 

95,000 
93.640 
93,500 
88,700 
SK.543 
87,476 
86.749 
86,200 
84,000 
81,000 

ƒ 2444 
» 2347 
» 2185 
I 2132 
a 2120 
» 2080 
» 1997 
> 1976 
» 1894 
» 1885 
a 1830 
» 1826 
>' 1797 
» 1765 
a 1675 

.1. Zeldenrust, 
M. Boersniii 
11. Nieland. a Wirdum, 
P. Nieland. . idem 
P. II. Dopheide, a Groningen, 
J. Crone, u Appiugedam, 
K. Bureina, » Solwerd, 
A. Pastoor, » Stedum, 
11. Wildeboer, » Opwierde, 
W. Scheltens, a Karmsum, ' 
J. Heikens, a Appiugedam, 
gegund. 

O u d e p e k e l a . 13 Juli: het bouwen vaneen 
heerenhuis voor G. Drenth: ingek. 10 bilj.. als: 
H. Musse. te Winschoten, ƒ 8625 
H. Dik, » idem » 8500 
S. Strating, a Xieuwepekela, » 8243 
H. Huizing, i> Wildervank, a 7681 
K. de Grooth, » Winschoten. a 7659 
,1. Winter, n Oudepekela, a 7569 
J. Ijzer. » Winschoten, a 7556 
Gebr. Plus. » idem a 7466 
II. Holtman. ïi Nieuwepekela, » 7395 
K. Hensema, n Oudepekela, » 0999.99 
gegund. 



Ü K O P M E R K E R . 

da ES , ' ; vn, L . .' " v " " " ? maatschappij tot e.xpl. van Staatsspoorwegen, lo. 
de leveling van eikenhouten dwarsliggers, en van eikenhout voor wissels en kruisingen ten 
behoeve van het twe spoor tussid.en Horgen-op-Zon,,, en Kruiningen, in T^r" h 

B I J V O E G S E L 

Inschrijvers en Woonplaats. 

B. II. Clercx, Ik.kstcl, 
.1. Nahuis, Groenloo, 
F. Clercx. Bokstel. 
Lauibiotte Vigneron. Brussel. 
W. Hoettger, Wesel. 
J. J. v. d. Eerden, Bokstel. 
J. II. v. Hoogerwou. idem 
II. F. v. d. Eerden, iileut 

20. Bestek A LI. de levering van stalen spoor
staven, stalen lasch-en eindplaten, ijzeren baak-
en schnwf houten, ten behoeve van het tweede 
spoor tusschen Bergen-op-Zoom en Kruiningen, 
in 2 perceelen: 

Perc. I. ingekomen 12 bilj.. als: 
Giitehotl'niingshüttc Actiën Verein fur Berghau 

und Hiittenbetrieli. Oherhausen, ƒ 166.fi22.45 
Camarin & Co.. 'i'liv-le Chauteau, » 1:111,0(10 
Société John Cockerill Seraing, • 121,41» 
The Barrow Hociiiatite Stoel Com

pany l.iiuited. Barrow in Tuïness, . 117,777.60 
Société anonvine des Acicres d'An-

gleur. Reijory. » llfi.027 
1 o'ckow Vaiigban .t Co. Middlesbro-

on-Tees, » 115,455 
(iesellschaft fiir Stahlindustrie, 

Bochllm, • 111,888 
Hoorder Bergwerks und Hutten. 

verein, Hoerde, • 110,686 
Société anonvine de la Fabrique de 

Fer d'üugrée, Ougree. » 108,659 
Rheinische Stahlwerke. Meidrich 

bjRuhi-ort. » 103.600 
Bochumer Verein für Berghau und 

liusstahlfabrikation, Bnclium, • 100,624 
Fried. Krupp. Essen, » 99,496.75 

Perc. 2. ingekomen 7 bilj., als: 
C. W. Haseuclever Söhno. Dusseidorf, ƒ 6500 
Geveke & Co.. Amsterdam, » 6333 
Merrein en La Porte. Amsterdam. » 5933.18 
Société anonvine de construction la 

Metallurgiipie Brussel, » 5607 
R. S. Stokvis 4 Zonen. Rotterdam, » 5858.47 
Nic. Nicaise. Marcinelle, » 5426 
Hotz ft Co., Rotterdam, » 5241.81 

3o. Bestek no. 443, het verrichten van eenige 
herstellingen aan gebouwen en kunstwerken, 
behoorende tot den spoorweg van Leeuwarden 
naar Sneek; ingek. 15 bilj., als: 
J. II. Bosnia. Joiire, /' 3894 
W. F. Nauta. Hylaard. . 3762 
J. Kisenga, Kortèzwaag, 1 3765 
W. P. Molenaar. Sneek. » '3698 
P. E. v. d. Werf. idem » .1650 
C. S. Scbieve, Boornberguui, » 3645 
.1. G. Schaafsma. Beei-s, » 3625 
J. A. de Graaf. Sneek, » 3580 
H. Keizer Jz., Leeuwarden, » 3574 
J, Schotanus, Sneek, • 3557 
F. J. v. d. Steele, idem » 3490 
R. Post, Heerenveen, » 3484 
H. v. Zinderen Bakker, Kortèzwaag, » 3456 
H. F. Biesma, Ikizuin, • 3258 
U. C. Visser, Ylst, » 3234 

HreHkeiiM, 13 Juli: liet herstel, de vernieuwing 
en bet onderhoud tot 30 April '87, vau do aarde-, 
kram-, rijs-, steenglooiings- en paalwerken aan 
de waterkeering van het calamiteuse waterschap 
Oud-en-.lotig-Breskens; ingek. 9 bilj., als: 

perc. 1 

1. 
31.680 
38.000 
27,984 

1.79 
27,100 

1.77 

97 [f 

perc, 2 

2.12 
28.099 
38 000 
27.984 

1.83 
27.100 

1.77= 

perc. 3 

ƒ 1150 

32 per H> 
1510 

30 per N* 
1237 

2o. stoomwerktuig; ingekomen 4 bilj, als: 
Maatschappij Atlas. /' 8600 
Prins v. Oranje, 's-llage, '» 6996 
lie Jong & Co.. Oiidewater. » 6850 
L. Smulders, l'trecht, » 5600 

L e e u w a r d e n . 14 Juli: bet verbouwen van 
het huis no. 63 in de Groote Kerkstraat, voor 
de Coöperatieve Handelsdrukkerij ; minste inschr. 
was II. Drijfhout, te Leeuwarden, voor ƒ 7648. 
Gegund. 

Apeldoorn. 15 Juli: het maken van de 
aardebaan. de kunst- en andere werken voor 
den Locaalsjmnrweg Apeldoorn—Hattom, volgens 

J 12,880 
» 12,700 
» 12,300 
» 10,990 
» 10,743 
» 10,655 
» 10,555 
» 10,500 
- 10,125 
» 10.118 
» 9 969 
.) 9.765 
0 9,548 
» 9,495 

.> 9,489 

9.476 

bestek 110. 16; iu 
Th. Verhoeven. 
M. Verhoeven, 
W. A. Swets, 
H. v. Rhijn, 
J. G. Huisman, 
J. Kooij. 
A. Terwindt, 
B. A. Wiegerink, 

A. Terwindt, 
L. Brand Dz., 
W. F. Wegers, 
Raining 

Z u l l e n 15 Juli 

10 bilj.. als. 
te Deventer. 
» Prinsenhage, 
•> Hardinksvcld. 
» -Naaiden, 
» Nijmegen, 
» Amsterdam, 
» Westpannerden 
» Groenloo en 
'» Pannerden, 
i> Giesendam. 
» Tilburg, 

ƒ 186.000 
0 185.000 
» 173.000 
» 172.800 
» 172,000 
» 169.400 
» 166,606 

159,000 
152.000 
147,000 

- 191,400 
het onderhoudswerk op de 

lijnen der Staatsspoorwegen Arnhem—Deventer, 
Zutfen—Gronau en Almelon—Salzbergen; hi"o-
komen te tarnen 154 bilj ; minste inschr. waren-

ƒ :<4s 
112 

» 4-8 . |:J 
. 90 
. 117 
. 218 
• 767 
< 230 
> 444 
> 765 
1 215 
> 614 
. 529 
> 1841 

1400.90 
1267 

• 146 
679 
960 

del 

Jz. Colijn. Groede, 
E. ile Slaat. Hansweerd, 
P. J. Visser, idem 
A. v. d. Broek, Zaainslag, 
C. F. Fraaijenhove, Neuzen, 
B. E. v. d. Brink, Krahhcndijke 
C. D. Bolier, Scherpenisse, 
P. Monjé, Breskens, 
M. v. d. Hoek, Neuzen, 
Raming 

M a a s l u i . d . 14 Juli: het maken van een (*.-
bouw voor een sbiomuiachine en centrifugaal-
pomp, voor den Fonienpolder in Duitland; lo. 
gebouw; ingek. II blij., als: 
.1. LTeman, .Maassluis, 
A. D. Lucas. Zevenbergen, 
J. C. Maassens, Vlaurdingen, 
K. v. d. Sluis, IJscltnoiide, 
E. Blok, Vlaurdingen, 
L. v. d. Eudt, Maassluis, 
J . P. Wiminers. idem 
A. Rijueveld, Vlaurdingen. 
II I, I,', I- , .„ 1 Vimmam |) 

ƒ 11.848 
i 11,299 
i 10.890 

10,800 
10.713 
10,710 
10.660 
10,576 
9,430 

10.723.45 

/' 6974 
» 6666 
» 6462 
» 6453 
» 6290 
» 6127 
- 5888 

5720 
D. Klootwijk en A. Visser, Papendrecht, » 5650 
G. v. ,1. \ bigt, Maasland, ,> 6399.38 
J. de Baan, idem » 5273 

perc. 1, J. Altena, Briiuuncn. 
» 2, G. J. Boezewinkel, idem 
fi 3, J. Altena, idem 
n 4, dezelfde, 
» 5, Aug. Grote, Bcuthcim, 
» 6. M. R Evers, Zutfen, 
. 7, dezelfde, 
» 8, dezelfde, 
• 9, dezelfde, 
» 10, E. J. P. Veenhuizen. Zwolle, 
» II, G. Steenweg. Beiitbeiin. 
a 12, J. Schat, Brammen, 
» 13, Wed. A. Klanderman, idem 
. 14, dezelfde, 
» 15. J. ter Ellen, Oldenzaal, 
» 16, .1. Steenweg, Bentheim, 
» 17, M. R. Evers, Zutfen, 
» 18, E. .1. P. Veenhuizen, Zwolle, 
- 19, N. Breijder, Almeloo, 
» 20, A. Grootheiigel, Borne, 
M . m i i e o r i . 15 Juli, voor rekenin _ 

meente; minste insclir. waren: lo. het bouwen 
van een kaaimuur en waterstoep, II. vau Vliet, 
te Montfoort, voor ƒ 1219. 

2o. het bouwen van den muur aan de Achter
baan, dezelfde, voor / 209. 

3o. het verfwerk der openbare school, J. 
Dullart. te Linschoten, voor ƒ 65. 

( i r in i i -Ai i i i . i e r s , 15 .h.ii: het bouwen van een 
nuidhuis met woning voor den concierge, onder 
beheer van den architect J.J. Mulder, te Ameide; 
ingek. 14 bilj., als: 
A. L. Koelekoop. Boskoop, 
.1. F. v. RijuslwTgcn, Oud-AIhlas, 
A. L. Schippers. Nieuwpoort, 
DieiM'nhorst & Co.. Ameide, 
I). Ilroere, Giesen-Oudkerk, 
l ' . Mucdanicl. Gi-oot-Ainmers, 
Chr. Kentie, idem 
J. J. C. Woudenberg 
II. Oorterom, Ouderkerk a,'d. IJsel, 
G. Kreukniet. Ottoland, 
J. l i . Briedée. Streefkerk, 
J . v. d. Berg, Amnierstol, 
B. v. d. Wal, Groot-Ainmers, 
A. v. d. Wal, idem 
gegund. 

i . i -c i r . i i svaar i . 15 Juli, voor rekening der 
Dedeinsvaartsche Stoointramvvegmaatschappij: 
lo. het bouwen van een rijtuigreinise met 
wachtkamer, bureau, magazijn en goederen-
bergplaats, het bouwen eener locomotiefremise 
met werkplaats, bureau, waterreservoir enz. en 
liet maken van afrasteringen, alles op het sta
tionsemplacement; ingek. 16 bilj., als: 

ƒ 5998 
» 5597 
> 5523 
» 5412 
» 5310 
» 5290 
» 5290 
» 5284.25 
» 5095.5C 
» 5040 
• 5035 
» 4999 
» 4972 
» 1899 

R. Bruintjes, te Meppel, 
K. A. Hakkelt en Gebr. Nuis, Avereest 
B. Kip. idem 
H. A. Witzand, Almeloo, 

, A. v. Straten, Zwolle, 
R. Hunse Jr., Assen, 
H. Timmer, Meppol, 
G. Goedhart Nijmegen, 
.1. Eisinga, Kortèzwaag, 
.1. Ei.iuünk. Mepuel. 

1 Jac. de Boer & Zonen, Steenwijk, 
F. de Herder, Zwolle. 
K .1. Kalt. Heerenveen, 
K. Bleeker. Zutfen. 
F. Aberson, Steenwijk en .1. Otten, 

Meppel, 
E. Groenink, Steenwijk en J. Brals, 

Assen, ,.. 
2o. het maken van den onderbouw der op

haalbruggen over de Kalkwijk en de Kruizinga's-
wijk; ingekomen 3 bilj.. als: 
J. de Boer & Zn., Steenwijk, ; 4900 
J. Eisinga. Kortèzwaag, » 4476 
E. Groenink, Steenwijk en J. Brals, 

Assen. » 4390.32 
, Raming « 4050 
I 3o. bet leveren en herstellen van den ijzeren 
bovenbouw der in het vorige perceel genoemde 
bruggen en het versterken van die over de 
Lutterhoofdwijk; ingek. 1 bilj. van G. B. Megor, 
te Stadsmusselkanaal, voor / 3760 

I Raming .. 4680 
I So. het maken van tien onderbouw der op
haalbruggen bij Minke, over de Ongelukkige 
wijk eu bij het Jachtbuis; ingek. 4 bilj., als: 
J. de Boer & Zn., Steenwijk, ƒ 5440 
.1. Eisinga, Kortèzwaag, I 5120 
F. Aberson, Steenwijk en J . Otten, 

Meppel, » 4977 
E. Groenink, Steenwijk en J. Brals, 

Assen, » 4962 
Raming I 4500 

: 5o. het leveren en stellen van den Kuren 
I bovenbouw der drie laatstgenoemde ophaalbrug
gen; ingekomen 2 bilj., als: 
ï. Abei-son, Olst, / 4387 
G. B. Meger, Stadsmusselkanaal, I 3798 
Raming i 4820 

Massa der perceelen 2 en 4; ingekomen 6 
bilj., als: 
II. Timmer, Meppel, ƒ 10,222 
F. Aberson, Stoenwyk en J. Otten, 

Moppol. » 9,490 
E. Groenink, Steenwijk en J. Brals, 

Assen, • 9,320 
R. Huuse Jr., Assen, » 8,655 
K. A. Hakkelt, en Gebr. Nuis, Avereest, • 8.444 
G. Goedhart, Nijmegen. • 7,750 

| Massa der perceelen 3 en 5; ingek. 1 bilj. van 
j de Maatschappij de IJsel, te Kampen, voor j 740O. 
1 ' s - l l age . 16 Juli, onder beheer van het mi-
' nisterie van waterst. enz.: le de ver- en aanbouw 

van dienst- en woonlokalen iu het postgebouw 
te utrecht, eu het onderhoud van het gebouw 
tot en met 31 Maart '88: ingek 16 bilj., als: 
J. W. de Leur, tc Utrecht, ƒ 21.220 
R. Beers, I idem I 20.990 
G. v. liass.-l, » idem > 20,888 
F. W. v. Vloten, . idem • 20,660 
J. H. de Bont, » idem » 20,738 
G. Kiine. • idem » 20,285 
J. G. Tukkink, • idem » 20,069 
J. de Knul', . idem • 20,046 
K. J. Ruijsch v. Dugteren, » idem * 19,999 
H. Vermeer, » idem n 19.944 
C. v. Straten, » idem » 19,890 
W. A. ü Jansen, » idem » 19770 
J. II. de Vos, » idem » 19,527 
11. J. v. Baaien, » idem » 19,287 

, R. I'isu, . idem > 18,979 
C. M. Roozenburg, » Naaldwijk, » 10,600 
Raming • 17 72U 

' 2o. het onderhouden en herstellen van het 
. Rijks post- en telegraafgebouw te Breda tot en 
1 met 31 Dec. '88; ingekomen 5 bilj., als: 

J . F. Baijens, te Breda, ƒ 1078 
C. de Kanter, » idem » 1039 
A. v. d. Heide, > idem » 1030 
G. v. d. Sande, • idem • 960 
J. V. Dienderen, » idem o 960 

! Raming » 1080 
I 3o. het hei-stellen en verbeteren van Rijks-
j telegi-aallijnen in de afdeeling Leeuwarden; 
1 ingekomen 5 bilj., als: 

F. Aberson, 
M. Ferwerda, 
V. Hagendoorn, 
K. Hoen, 
B. Strik, 
Raming 

te Steenwijk, 
» Leeuwarden, 
» Purmerend, 
. idem 
o Sinilde. 

f 723 
» 708 
I 560 
o 555 
• 524 

750 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 24 J U L I 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Uiiunrl.«n . 2«t J u l i . 

II.I.I-IIK l i l tc 10 u i ' i ' i i , door hi't ministerie ran binnenl. zaken, a a n 
het gebouw van hot prov, best.: bet leveren en plaatsen van eenige 
meubels t ' i i bei uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan het 
Rijks-archiefgebouw te Maastricht. Inl. bij deu i ijksbouwkundige voor 
de onderwijsgebouwen en den opzichter der rijkskweek- en leerschol J, 
S. Strik, te Maastricht Aanw. gehouden Raming ƒ 3000. 

Loosdu lne i i (Z.-H ), te 11 uren. door het bost oor der West land sche 
Stooiiitramweginaatschappi|, aan bot kantoor der maatschappij: het 
bouwen van een wachthuis te 's Gravezande. lui. bij den ingenieur J. 
Schotel, te Rotterdam. 

K u i i M i e r t 'Geld.), te 11 uren, door burg. en weth. van Krmeloo. iu 
het gemeentehuis: het verrichten van eenige onderhoudswerken en 
vernieuwingen aan: 

lo. de school en onderwyzerSwoning te Vierhouten; 
lO. het huis van den geneesheer en de school te Elspeet; 
3o, de nnderwijzerswoiiing te Nuns|)eet. 
Aanw. gehouden. 
Ternvrjc elield.), te 11 u i v n , door de Terhnrgsehr llouwmaatschapi ij : 

liet bouwen van twee villa's. Aanw. te 10 uren. 
Amsi, i l ium. te 12 uren. door het bestuur van den Ncvuder-Upolder, 

op het raadhuis: het hardmaken van een gedeelte ringweg in genoem
den polder. Aanw. gehouden. 

D o r d r e c h t . te 12 utvr., door burg. en weth.: 
lo. het ophalen van aseh, vuilnis, gruis, puin en/., voor den tijd van 

8 of 6 jaren, ingaande 1 Oct. '86; 
2o. het nphafen der feealien voor den tijd van één jaar, mede in

gaande 1 Oct. '86. 
Inl. aan het bureau der gemeentewerken. 
D o r d r e r l t l , te 12 uren, door burg. en weth.: het wegbreken der 

bestaande en het maken en stellen eener nieuwe vaste brug over de 
Papengatshaven, aldaar. Aanw. gehouden. 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van het ijzerwerk voor 3it bruggen, ten dienste der Staatssjioorwegeii 
op Java. 

N i j m e g e n , te i uur, door den dijkstod van het polderdistrict Rijk-
vau-Nijmegen, op het raadhui*. 

lo. het leveren van het volgend getal vimmen noodhout met 2 palen 
per bos op den Waaldijk: te Weurt 4, Keurlingen 4. Kwijk 4, Winssen3; 

2o het leveren van het volgend getal vimmen noodhout met 1 paal 
per bos eu bossen groen dennenhout op den Maasdijk: te Heiiinen 2 en 
100 bos. Overasselt 2 en 100 bos, Nederasselt 2 en 10(1 bos, BalgOOJ 
en Keent 2 en 100 bos, Wirhen 2 en 100 bos, Niftrik 2 en 100 bos; 

3o. het leveren van de volgende kuh. M. grint, als: a. op den Waal-
dyk: te Hees 50, Weurt 100, Iteuningen 70. Ewijk 50 en Winssen 
(arnbts) 100; b. op den Maasdijk: te Heumen 40. Overasselt 20, Neder
asselt 40, Keent 30. Wiehen 20 en Niftrik 70; r. op den Teersdijk 35 
en aldaar 25 kuh. M. kfiillnjj en 10 kuh. M. leem. 

N i j m e g e n , te 1 uur, door den dijkstoel van het polderdistrict^Rijk 
van Nijmegen, op het raadhuis: 

lo. het uithoogen der buiten- eu binnenklom van den Waaldijk onder 
Hees, iieuuin<*en en Winssen; 

2o. het maken van een grintherm te Weurt aan de kolk. genaamd de 
Palsakker; 

3o. het maken van een grintherm te lïalgooi aan de kolk, gelegen 
tegenover de kamp genaamd de Neerwinter, bij hektometerpaal 
1Ü0—191. 

H a a r l e m , te 11., uren. namens het bestuur der Remonstrantse he 
gemeente in het lokaal »Weten en Werken": het louwen van een 
nieuwe kerk met conciërgewoning op den hoek van de Wilhelmina-^en 
Prins-Hendrikstraat. Inl. bij den architect A. van der Steur Jr., te 
Haarlem. Aanw. gehouden. 

Sloterdljk (N.-H.), te 2 uren, in het Rechthuis: het bouwen van 
eene boerderij, in nen Grooten IJpolder aan den middelweg kavel 31 en 
32. Inl. hij den architect J. van Looi), te Amsterdam. 

I lae len (L.)t te 3 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen eener nieuwe school voor 200 kinderen; 
2o. het bouwen van een bijgebouw voor privaten en bergplaatsen, 

met al de daarvoor benoodigde materialen enz. 
Inl. bij den architect Corbeij, te Reuver. Aanw. gehouden. 
OefTelt (N.-lir.), te 5 uren. voor rekening van P. J. Remmen, m'do 

herberg van M. Mooren: het bouwen van een nieuw huis, stalling en 
schuur aldaar. 

Deetlrhem, te 6 uren, door kerkvoogden en notabelen der Herv. 
gemeente: het hinnenverfwerk der kerk. 

'••Boaeb, te 7 uren, door K. L. de Jongh, ten zijnen huize: het af
breken van gebouwen, het maken van ringmuren met de daarmede 
in-verband-staande werken, gelegen langs den West wal. Inl. bij den 
architect A. v. Liempt, te 's-Kosch. Aanw. gehouden. 

B r e d a te 8 uren, door den architect A. Verlegh, in het kofliehuis 
van P. van Miert: het bouwen van een heerenhuis op een perceel grond 
in de Mauritsstraat. 

H a r l l n g e n . te 8 uren, door kerkvoogden der Herv. gemeente: eenige 
herstellingen in de groote of nieuwe kerk, aldaar. Aanw. gehouden. 

D i n s d a g , 27 J u l i . 
E r p , te 11 uren, door burg. en weth.: het vergrooten van de open

bare school in de kom der gemeente Erp. Inl. nij den bouwkundige 
J . Heijkants, aldaar. Aanw. 27 Juli, te 10 uren. 

T o l e n , te 12 uren. door het dijksbestuur van tien polder Deurloo, 
in het logement van A. Hoek: het verhoogen vau do kruin en het 
ver/waren van het huiteubeloop ties zerdijks tusschen de dijk palen 
no. 12 en 14. 

l ' t r e c h t . te 12 uren, door de Centraal'-p'Mtrwe^maat̂ cbappij, aan de 
Catberijnekade no. 75*.*: hot maken van een remise voor zes loo «motieven 
met smederij, magazijn on kantoor, een reservoir en stovenverwaririir.gs-
gebouw en een kolenpark, alles te Zwolle. Int. bij den ingenieur van 
den weg, te Utrecht. Aanw. gehouden. 

t l recht , te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: liestek ii«». 447-, het wijzigen 
en uitbreiden van de veelading te Huiteiip.nL ten behoeve van den 
sjK.orweg van liarlingen naar de I'niisi-ycbe grenzen. Aanw. gehouden. 
Raming f 9800. 

t l recht , te 2 uren. d'ïor de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: het leggen vau de tweede spoorbaan 
tusschen Hergen-op-/oom en Kruiningen, bet wijzigen eu uitbreiden der 
stationsterreinen te Woensdrecht, Rilland-Rath. Krabljendijke t n Krui-
tiingeri en bet verrichten van bijkomende werken, ten behoeve van den 
spoorweg van Rozendaal naar Vlissin, 

Aanw. gehouden. 
Az.: het bouwen • l i e r fabriek Dein . door den architect K- Schcffing 

van producten uit beenderen, aldaar. 
Woemtdng, 2* Ju l i . 

' s-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat en/..: het 
maken van het zuidelijk deel der werken binnen den Merwededyk te 
Gorichem, behoorende tot de werken vmr den aanleg van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij don ln.«ifi|-
ingeiiieur Wellan, le l'trecht, eu den ingenieur Kscher, te Gorichem. 
Aanw. gehouden. Raming / 1.535.000. 

'rt-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van baggerwerk in en nabij den Amer en het herstelion 
eu onderhouden van de werken op deze rivier eu aan de monden van 
het Oude Maasje en de Donge. van don dag der gunning van het werk 
tot en met 30 Juni '87- Inl. aan het bureau der werken voor de ver
legging van den Maasmond, te 's-ftoscli. Aanw. gehouden. Raming 
f 10,000. 

'••-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: do uit
voering van werken tot normaliseering van «l«* rivier de Waal. onder 
Gent. provincie Gelderland, tusschen de kil<uiieterraaien 13 en 14. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te *s-Hage. en den ingenieur 
Stieneker, te Nijmegen. Aanw. gehouden. Raming f 35,700. 

' H - l l a g e . te II uren, door het ministerie van w,ii«-r-t. enz.: het 
verdiepen van den mond van de rivier de Dordtseh»' Kil. tusschen de 
kilometerraaien 12'.' van de Donttncml Kil en 126 van bet Hollandsen 
Diep. lwdiooronde tot de werken der Itoiilische waterwegen. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van IMesen, te 's-Hage, den ingenieur lie [tniiju en 
den opzichter De Kiewiet. beiden te Dordrecht. Aanw. gehouden. Raming 

N i j m e g e n , te 11 uren, door den architect I). Semmelink. in het 
café Boort: het bonwen van 2 woningen aan de Itetoiuvstraat. 

Deven te r , t- 11 uren. door den aannemer W. J. Kolkert, aan de 
directiekeot op bouwblok no. 18 der gesloopte vesting: 

lo. het doen van lood- en zinkwerken met de zinken dakbedekking, 
pompen enz.; 

2o. het stukadoorwerk voor 10 woonhuizen. Aanw. 28 Juli. te 
10 uren. 

D r a c h t e n (Fr.), te 11 uren door burg. en weth. vau Smalliugerland: 
het verven van onderscheidene scholen, onder wijzers woningen* bruggen, 
draaien, lijk huisjes enz. 

Z e v e n a a r . te'5 uren, in het kofliehuis van II. Jansen: het verbou
wen van het woonhuis van W. A. Gerritsen. Aanw. te 2 uren. 

I loogcveen, 'savonds 8 uren, door den architect II. Hoegsma. inliet 
hotel I.uinge: het bouwen van eene groote bergplaats voor rozen, voor 
rekening van II. Post. 

D o n d e r d a g , 2H J u l i . 
Hoxendau l (N.-Br.), te 10 uren, door A. W. Bra&t, in het kofliehuis 

van Van Gaaien: het bouwen van een winkelhuis aan de Markt, aldaar. 
Aanw. gehouden. 

'fi-HoNrh, te 12 uren. dooi het prov. best.: liet herstellen en 
met eene puinglooiing bezetten van het gedeelte piovincialen weg van 
Os naar Ooien, loopende over de Meerkade. Raming ƒ 2010. 

G r o n i n g e n , te 123/v uren, door burg. en weth.: 
lo. het aanbouwen van vier lokalen bij bet gvmuasium; 
2o. het leveren van eenige gegoten ijzerwerken, ten dienste van de 

afwateriugsriolen. 
Hilj. inzenden uiterlijk 28 Juli. 
H a r l l n g e n , te 1 uur, door burg. en weth.: ff.bet maken van eene 

walbeschoeiing langs de Stadsgracht; h. het herstellen, schoonmaken en 
verwisselen van sluisdeuren. Aanw. 26 Juli, van a te 11 en b te 12 uren. 

K u l Ten, te 2 uren, door provisoren van het Oude- en Nieuwe 
gasthuis: het bouwen van een nieuw ziekenhuis bij den geprojoeteerden 
Coohoornsingel te Zutfen. Inl. hij de architecten It. Lijsen en I*. H. 
van Ktteger. Bilj. inzenden 28 Juli, voor 'savonds 7 uren. Aanw. 
gehouden. 

Hoegeloon (N.-Br.), te 2 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van een nieuw raadhuis met alle leverint', behalve 

steen en kalk en ophooging van het terrein; 
2o. het verbouwen van de school te Hoogeloon, van de onderwijzers-

woning aldaar en van do onderwijzerswnning te Casteren. 
Inl. bij den architect A. van Himbergen, te Woensel. Aanw. 20 Juli, 

te 10 uren. 
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A r n h e m , dooi den*architect A.R. Freem, iu het sociëtcitslokaal der 
manege: li.'t maken van eene- zinkhedekking op de manege, met bij-
komende werken. Aanw. 20 Juli. te 10 uren. 

V r i j d a g . **<> J u » . 
Middelburg, te 10 uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan 

liet gebouw van het piov. best.: het op diepte brengen van do haven 
te Ureskens, behoorende tot de havenwerken iu de provincie Zeeland, 
Inl. bij den hoofdingenieur in het lie district, te Middelburg en don 
ingenieur, te Vlissingen. Aanw. gehouden. Raming ƒ 3130. 

Middelburg, te 10 uien, door het ministerie van waterst enz.: het 
mak™ van een peilput, terp en gebouwtje voor oen registreerendon 
getijincter op den Westliavendijk bij het hoofd te Zieriksee. Inl. bij 
den hoofdingi 'ilieur in het. lie district, te Middelburg, en den ingenieur, 
te (ïoes. Aanw. gehouden. Raming ƒ 8000. (Herbesteding). 

Arnhem, te 12 uren. door liet ministerie van liinnenl. zaken, aan het 
gebouw van het prov. host.: het 'onderhouden-van de gebouwen der 
Rjjkslandbouwschnol te Wageningen. en liet daaraan uitvoeren van 
vernieuwingen en heistellingen en van vin-schillende werken, van den 
dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. '80. Inl. bij den 
rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen en den hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen \V. II. Schoonhein, te Utrecht. Aanw. gehouden. 
Ruining ƒ 7'JSO. 

i l i -dcmsvaa r l , te 12 uren, door de directie der Rcdonisvaai-tsohe 
stoointrauiweginaaU'happij, iu het hotel Steenbergen, bestek I): liet 
linuwen van oen station met woning, waterreservoir enz, op het terrein 
voor het station van den Staatsspoorweg. Aanw. 27 Juli. te 12 uren. 

's-Hage. le I uur. door het ministerie van waterst. enz.: de 
bouw van lokalen ten behoeve van den postdienst op het stationsterrein 
te Arnhem. Inl. bij den rijk-bouwmeester in het le district, te s-llage. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 15.100. 

's-Hage, te I uur, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
inrichting van de gevezen oude Katholieke kerk en pastorie te Kgmond-
aan-Zee tot vereenigd post- en telegraafkantoor. Inl. bij den rijks
bouwmeester in het je district, te 's-Hage. Aanw. 21! .luli,' te 2 uren 
Raming ƒ 2350. 

Zaterdag, : i l J u l i . 
I , i :ngrrak (Z.-H.), te 11 uren, door burg. en weth., in het Rechthuis: 

het bouwen van een raadhuis niet woning voor den concierge, lui. bij 
den architect .1. J. Mulder, te Ameide. Aanw. 28 Juli, te 10 uren. 

'•-Hage. te 2 uren, in bet Zuid-Ilollandscb kofliehuis: het bouwen 
van 14 woonhuizen ten dienste der coöperatieve Houwvorooniging, tot 
het bekomen eener eigen woning. Inl. lui den architect Nic. Molenaar. 

i M j k e r k (Geld.), te 9 uren, door den dijksteel van den polder Arken
heem, in het gemeentehuis: de levering'van hoogstens 60 last harde, 
grove, nieuwe puin (Uselvorm) volgens monster. 

M a a n d a g , 2 Aug. 
F.iikliiii/.en, te 1 uur, door burg. en weth.: het vergrooten en ver

beteren der Zuiderhaven. Inl. bij den ingenieur l i . Hoogenbooin, te 
Hoorn en den opzichter der genu tewerken te Enkhuizen. Aanw. 26 
Juli Raming f 100.000. 

Haarlem, te 81/, uren. door den architect J. Wolbers, in het koflie
huis van Qebr. Brinkman: het bouwen van twee woonhuizen op een 
terrein, gelegen aan de Dreef, te Haarlem. Aanw. 2'J Juli. te 10 uren. 

M e e n , door kerkvoogden der Herv. gemeente, op het raadhuis: de 
herstelling van den kerktoren niet bijlevering van materialen. Aanw. 
28 Juli. ' 

.Maren (N.-B.). door het bestuur van den polder het I.aag-lleinaal. 
bij Svvinkels, aan de Blauwe sluis: het uitvoeren van eenige vernieu
wingen en herstellingen aan de werken, behoorende tot de Roode sluis 
en aan dio behoorende tot het stoomgemaal des polders. Aanw. 29 Juli. 
te 10 uren. 

Woensdag , 4 A u g . 
A | i | i l n g i d a m , te 12 uren, door den ontvanger der registratie en 

domeinen, ten zijnen kantore: het verleggen van de bestaande en het 
maken van nieuwe aaldebanen op geslechte vestinggronden te Delfzijl. 
Aanw. 2 Aug., te 10 uren. J 

' s - l l a g c , te 8 uren, door de commissie voor den bouw eener zesde 
kerk voor de Xed. Herv. gemeente, in de consistorie der Groote Kerk: 
het bouwen van een kerk niet klokkentoren op een terrein, gelegen aan 
de Falckstraat en Hoef kade, te 's-Hage. Inl. hij den architect H. W. 
A. Croiset van tichelen, te 's-llage. Aanw. 31 Juli. te 11 uren. in 
Café-neuf. 

D o n d e r d a g , !i A u g . 
s- l lage , te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 

en leveren van een ijzeren kustlichttoren, bestemd voor het eiland 
Sapoodi. lui. bij den bouwkundige bij den dienst van het loodswezen 
enz., te 's-llage. 

Ape ldoorn te 2 uren, door de |Kouinkl. Nederl. Loeaalsiioorweg-
inaatschappij ten haren kantore: het maken van de aardebaan, de 
kunst- en andere werken voor het gedeelte Apeldoorn— Hatelijk (Twelloo) 
van den I.oeaalspoorweg Apeldoorn—Deventer volgens bestek no. 17. 
Inl. bij den hoofdingenieur-directeur K. II. van Itrederode, te Apeldoorn en 
den ingenieur M. E. de Wildt, te Deventer. Aanw. in loco op 29 Juli, 
te 11 uren. aanvangende te Apeldoorn, Raming /' 103,290. 

V r i j d a g , « A u g . 
'b-UoMi-h. te l()i/j uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van vier ijzeren 
brugyallen en twee balansen, benevens het uitvoeren van leveraneien 
en bijkomende werken voor eenige bruggen over de Zuid-Willemsvaart, 
provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het 6edistrict, 
den arrondissements-ingenieur Keurenaer, den opzichter Weehuizen, 
allen te 's-lioscli, en den opzichter Pominée, te Aarle-Rikste). Aanw. 
30 Juli. Raming / 9000. 

G r o n i n g e n , fe 12 uren, door het ministerie van biunenl. zaken, aan 
het gebouw van bet prov. best.: het verbouwen van een pand nabij 
het ziekenhuis te Groningen lot sectiegebouw. Inl. hij den rijksbouw
kundige voor de onderwijsgebouwen en den hoofdopzichter der univer
siteitsgebouwen J. <!. Hubscher. te Groningen. Aanw. 30 Juli, te 11 
uren. Raming ƒ 7850 (herbesteding). 

' s - l l age . te 1 uur, door het ministerie ran waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van rijkstclegraallynen iu Friesland en Overijsel. 

Inl. hij den inspecteur, cln-r van het technisch heheer der rijkstelegraaf, 
te 's-Hage, cn den lijniuspecteur te Leeuwarden, Raming J 980. 

Z a t e r d a g , 1 A u g . 
l ' l r r r l i i . te 2 uren, door het ministerie van biunenl. zaken, aan het 

| gebouw van bet prov. best.: het leveren en aanbrengen van leidingen 
voor waterverbruik en brandblussching in de gebouwen van het prov. 
bestuur van Utrecht, met alle daartoe behoorende werken en in aan
sluiting met bet buizennet der waterleiding te Utrecht. Inl. hij den 
rijksbouwkundige voor de. onderwijsgebouwen en den hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen W. H. Schoonhein. te Utrecht. Aanw. 31 Juli 
te 3 uren. Raming ƒ 1400. 

K a m p e n , te 3 uren, door de vereeniging tot droogmaking van den 
Koekoek en vereeniging van het Zwijnsleger, in de Buitensociëteit: het 
maken van het 11e perceel van de bedijking langs den Koekoek, lang 

1 300 M. Aanw. 3 Aug., te 1 uur. 8 

M a a n d a g , U A u g . 
' s - l lage , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: Hestek no. 

80. het ijzerwerk voor eene aanlegplaats te Tjilatjap, ten dienste der 
Staatsspoorwegen op Java. in 5 perceelen. 

Woensdag , ff A u g . 
' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een gebouw voor sluispersoneel bij Utrecht (prov. Utrecht), 
behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbin
ding van Amsterdam met de Merwe.le. Inl. bij den hoofdingenieur 
Wellan en den ingenieur Kompor, beiden te Utrecht. Aanw. 4 Au" 
te 1 uur. Raming / 10.470. 

V r i j d a g , 1 » Aug. 
' s - l l age , te 1 uur, door het ministerie van waterst enz.: het 

herstellen en verbeteren van Riikstelegi aallijnen in de afdeeling Amster
dam. Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer, te 's-Hage 
en bij den lijniuspecteur, te Amsterdam. Raming f 1200. 

Slaandag , til A u g . 
«-Hage . door burg. en weth.: het leveren, stellen en onderhouden 

van een pompwerkttiig voor de rioleering van het zuidoostelijk gedeelte 
der gemeente 's-Hage. 

D i n s d a g , 17 A u g . 
R o t t e r d a m , ten kantore van de genieentegasfabrieken Oostzeedijk: 

de levering van gegoten-ijzeren buizen en hulpstukken tot een geza
menlijk gewicht van 517,147 KG., ten dienste der gemeente-gasfa
brieken. 

Woensdag , 2.1 A u g . 
s - l l age , tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van verschillende kunstwerken en een gedeelte kanaal met bij-
behoorende werken bij den Leidschen Rijn, ouder de gemeenten Utrecht 
en Ouden-Rijn, provincie Utrecht, behoorende tot de werken voor den 
aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Mervvede. 
Inl. bij den hoofdingenieur Wellan en den ingenieur Kemper,, beiden te 
Utrecht. Aanw. 18 Aug., te 11 uren. Raming ƒ 201,000. 

Op Ou bepaalde li datum' . 
B o l s w a r d : het maken van twee werkmanswoningen bij de zathes 

bewoond door Anema, onder Pingjuni. Inl. bij den bouwkundige J 
Dijkstra Az., te Bolsward. Aanw. 31 Juli, te 2 uren. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
' Z w o l l e , 16 Juli: lo. het verhoogen van een 
bag en buitendijks gelegen gedeelte van den 
straatweg van Deventer naar Zwolle, nabij tol 
no. 1, behoorende tot de Rijkswegen in de 
provincie Overijsel; minste inschr. D, Sul, te 
Kampen, voor ƒ 3643. 

2o. het voortzetten der verbetering van de 
traversen en het vernieuwen van verschillende 
vakken klinket-bestrating ter instandhouding van 
,|(> Rijkswegen' in de provincie Overijsel; minste 
inschr. W. Arntz, te Millingen, voor ƒ 10.540. 

I l l oemendaa l , 17 Juli: het bouwen van een 
stal en remise aan de Baljuwslaan voor de 
tiaiiiomuibusinaarschappij Illoemendaal—Over
men—Haarlem; ingek 20 bilj., als 

Tom 
Van Soest, 
H. v. Es. 
De Waal Malelijt, 
Elfen, 
A Koen. 
Hulse bosch, 
Cramer, 
Hendriks. 
Brakeubos, 
Heemskerk, 
Brinkman, 
Kluit, 
lioblens, 
Schende! 
Van Kampen, 
Kaasveld, 
Zuijdtholï', 
Van timmeren, 
Van der Velden, 

/ 14,884 
t 14,400 
» 13,983 
. 13,893 
» 13,490 
» 13,390 
» 18,K0 
» 12,924 
« 12,900 
ii 12.864 
» 12,692 
» 12,445 
» 12,400 
» 12,211 
» 11,800 
» 11.028 
i 11,400 
» 11,300 
> 10,813 
» 10,475 

Société Anonvme Metallurgique, Brussel, ƒ 0610 
J. Levèime, Herstal, « 5990 
G. J. Maks en Boekholts, Amsterdam, » 5980 
Kon. Grofsmederij, Leiden, » 5850 
G. II. Broekman Lz., Amsterdam, » 5842 
Kon. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, » 6800 
Maatsch. de IJsel, Kampen. • 4950 
I'enn eu Baudliin, Dordrecht, » 4885 
Ned. Stoombootmaatschappij. Rotterdam, i 4720 
A. Emmerich, Wildervank, » 3830 

Hel ium, 18 Juli: het bouwen van eene 
nieuwe boerenplaats aan den grintweg, ouder 
beheer van den architect A. Volding; ingek. 23 
bilj.. als: 

l l o o l d p l a a t , 20 Juli, het herstel, de ver
nieuwing en het onderhoud tot 30 April '87, 
van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiings
werken aan de waterkeering van den calami-
teusen lloofdplaatpolder; ingek. 10 hilj., als: 
lz. Coliju, te Groede, ./ 0258 
A. v. d. Beek, s Zaamslag, 
C. A. l'raaijenhove.B Neuzen, 

L e e u w a r d e n . 17 Juli. voor rekening derge-
•ente (herbesteding): lo. het bouwen van twee 

lokalen bij de gemeenteschool no. 9; ingek. 3 
bilj., als: 
1.. Kniepstra, te Leeuwarden, f 4489 
J. Bottema, > idem » 4471 
li. Ketelaar, » idem » 3985 
gegund. 

go. het leveren der meubelen in die twee 
lokalen: ingekomen 3 bilj., als: 
I. . Kniepstra, te Leeuwarden, f 668 
II. de Vries, » Britsutn, • 627 
K. Ketelaar, » Leeuwarden, a 626 
gegund. 

M u r n i r r w o u r i r . 17 luli, voor rekening der 
gemeente Dantumadeel: lo. het uitdiepen der 
Veenwoudsterwalstervaart, ter lengte van 1300 
M.: minste inschr. was Y. Dikkerboom, te Oude-
haske, voor /' 1749. 

2o. het verstraten van de straatwegen over 
Janum naar Ferwerderadeel, van Birdaard naar 
Wijns en van Zwaagwesteinde naar Kollumer-
twaagl minste inschr. was P. Zijlstra, te Kollum. 
perc. 1 ƒ 738, perc. 2 /' 233. perc. 3 / 148; 
samen ƒ 1119. 

Leeuwarden, 17 Juli: het verbouwen van 
oen huis in de Groote Kerkstraat, ten behoeve 
der Coöperatieve Handelsdrukkerij, onder beheer 
van den architect A. T. v. Wijngaarden; ingek. 
7 bilj., als: 
f). C. Burg, te Leeuwarden. ƒ 10.400 
Jansen cn Altena, > idem » 10,173 
.1. Bottema en 

Hoekstra, » idem » 9,520 
C. F. Schwaner, » idem n 9,549 
llraaksma en Ruiter-

schild. » idem » 9.200 
C. Jansen, » idem » 7,975 
II. Drijfhout, » idem » 7,648 
gegund. 

Amsterdam, 19 Juli: voor rekening der ge
meente: lo. het maken van den onderbouw van 
twee draaibruggen met waterkeeringen over de 
monden van het kanaal langs het pompstation 
bjj de Kostverloren wetering; ingekomen 11 
ML als: 

É. v. Brumtnelen, f 42,850 
P. Vlasman, » 39,800 
G. II. v. Doorn, » 39,800 
M. Deutekom, » 39,000 
B. Voordendag Az., » 37,751 
C. J. Maks en Boekholts, » 85,979 
I.. Kok, IJtnuiden, » 35,200 
Steeden en Van Soest, » 34,996 
D. J. (Uilenberg, » 34.700 
C. Verwen, » 31,480 
A. v. Zeist, » 30,500 

2o. het maken en stellen van den metalen 
bovenbouw van eene draaibrug over de inondon 
Jan het kanaal langs het pompstation bij de 
Kostverloren wetering, en bijbehoorende werken1 

«gek. 10 bilj., als: 

A. 11. Feninga, Grootegast. 
J. II. v. d. Heulen, Hemelum 
J. R. Jansma, Blija, 
D. .1. Keuning, Ureterp, 
K. T. Broersma. Kollum, 
M. Schotanus, Boxum. 
M. H. Westra, Bururn, 
H. Meersma. Kollum, 
P. Zijlstra, idem 
II. Entering. Suameer, 
(i. II. Vollmer, Dokkum, 
R. Wieringa, Ulrum, 
B. .1. Gros, Garijp, 
J. v. d. Steeg, Hardegari|p, 
W. D. Rottschafer, Stedum, 
D. Walda. Kollum, 
R. M. v. d. Weide, Wons, 
J. Oosterhof, Kollum, 
.1. II. Ros. Twijzel, 
II. de Jong, Dokkum, 
R. Dijkstra, Kollum 
J. J. Pijnakker, idem 
A. v. d. .Meer, Drogeham, 

(/. vrije concurrentie, b. 

ƒ 11 04h 
10.332 
10.407 
10,200 
9.902 
U.550 
9.490 
9JI79 
9.290 
9,220 
9.105 
9,000 
9,000 
8eJ77 
8,893 
8,055 
8.044 
8.0.-10 
8,422 
8,410 
8,239 
8,100 
7.878 

met verplicht in 

10.532 
10,017 
10,400 
10,302 
9,000 
9,510 
0.829 
9,830 
o.oiio 
9.450 
9,090 
9,300 
9,485 
9,073 
9,086 
9.000 
9.000 
8,702 
8,000 
8,589 
8,500 
8,078 I 
;, dat 
vezen 

Jansen, 
Moujé. 
Thnietis. 
D. Holier. 
Leijs, 
de' Maat. 
•I. Visser, 

Raming 
(.ronlngeii. 20 Juli 

de stee'n geleverd wordt door een aang 
fabrikant. 

L e l d e n , 19 Juli: het verrichten van diep-
werken in de stadsgrachten: ingek. 7 bilj.; 

per l i -
hoogste inschr. R. Schranders, Kolhorn, ƒ 1.01 
minste » W. v. Meijeren. I luderkerk 

ajd. Usel, • 0.00 
aangehouden. 

K o l l u m , 19 Juli: bet ter lengte van 700 en 
ter breedte van 2.15 M. met klinkers bevloeren 
van den reed. van af den kunstweg Warfster-
molen—Munnekezijl tot de boerenplaats, bewoond 
door J. G. Siccama; ingek. 15 bilj., als: 
A. II. Veuinga, 
11. de Herder, 
J. Iilaauw, 
.1. .1. Pijnakker, 
W. de Vries, 
W, D. Rottschafer. 
.1. Oosterhof, 
M. Boersma, 
R. Dijkstra, 
M. Westra, 
H. II. Meersma, 
Wed. V. d. Werf, 
A. .k Nicolai, 
J. A. Nicolai. 
1'. Zijlstra, 
gegund. 

Deven t e r , 19 Juli 
badhuis voor de nieuwe Deventer badinrichting; 
ingek. 20 bilj., als: 
G. Beltman, 
J. Zandvoort, 
A. J. Uggink, 
A. Feberwee, 
W. J. Kolkert, 
R. v. d. Spoel, 
II. P. Lepping. 
E. v. d. Woerd Jz., 
II. Korteling, 
J. F. Rood, 
G. W. Pietersen en H 

Steenbergen, 
W. A. Korteling, 
B. v. d. Worp, 
J. Witteveen, 
11. Visscher, 
H. Lammers, 
A. J. Fiet, 
A, J. Markerink, 
K. v. Leusen, 
J. Pot Jz., 
gegund. 

Vonten. 20 Juli 

6123 
5909 

idem » 5955 
Ureskens, •> 5936 
Neuzen. « 5800 
Seherpenisse, » 5748 
's-Heer-Arendskerke, » 5098 
Hansweerd, • 5300 

idem » 5270 
l 0504 

het bouwen van zeven
tien woningen, langs 't spoor, den Achterweg en 
de Driehovensteeg, voor rekening der vereeniging 
Wei kinanslust, onder beheer van den architect 
K. Hoekzeina; inge 
K. Berkenbosch, 
II. Dalmolen, 
J. Hidings, 
G. Meulink. 
D. Janssen, 
B. de Jong, 
E. Peters. 
II. Scheltens, 
.1. Werkman, 
G. P. v. Erp, 
T. V. Jelsma, 
II. .1. L. Walker, 
.1. Poelman, 

Kiel, 
W. Wietsema, 
II. Muller, 
de Vries, 
I lootjes, 
S. Diddens. 

II. 
I. 
J. 
.1. 
li. 
1). 
II. Janssen. 
R. Ilovingh 
S. Hoft, 
gegund. 

• iml lde . 20 
Tentingerdraai 
bilj., als; 
H. Vissmga, 
1'. F lieertseina, 
B. Bos en R. Strik, 

A m s t e r d a m , 
bouwterreinen 

22 bilj., als: 
te Groningen, f 20.970 

» idem » 19.220 
» idem » 10,019 
„ idem » 19.045 
ii idem » 19.li 19 
i i idem ,, 18.998 
n idem i. 18.991 
» idem ii 18,755 
i i idem » 18.744 
» idem » 18,737 
n idem » 18.096 
i idem » 18,597 
» idem » 18,200 
n idem » 18.180 
» idem » 18,145 
>> idem » 18,111 
» idein . 17.935 
» idem » 17.922 
* idem » 17.888 
i i idem » 17.087 
» idem » 10,479 
» idem » 15,985 

Juli: 
over 

hot vernieuwen 
de hoofdvaaii, 

van de 
ngelt. 3 

te (irootegast. 
» Groningen, • II Munnekezijl. t 2615 
» Kollum, » 2595 
• Zoutkamp. * 2610 
i> Stedum, » 24«J;J 
• Kollum, » 2460 
» Warfhuizeii, • 241'J 
'• Kollum, i 23b8 
| UllMIlM. 8 2365 
ii Kollum, > 2308 
>i Dokkum, > 2300 
* Munnekezijl, 9 2247 
> idem I 2136 
i Kollum, » 1988 

het houwen van eon 

te Deventer, /" 9700 
» idem l 9292 
» idem 9 9117 

idem » 8930 
» idem H 8897 

idem t 8878 
idem » 8780 

i idem I 8591 
idem 8520 

» idem » 8390 

idem s 8395 
» idem s 8240.99 

idem > 8150 
* idem 1 8140 
» idem 1 8123 
» idem ft 8078 
1 idem 7903 
» idem 1 7910 
V idem » 7829 
1 idem 7790 

het bouwen van een woon
huis met slagerij, voor T. Eggink J.Gz.; ingek. 
4 bilj.. als: 
G. J. Biljard, te Lochetn, ƒ 4100 
H. J. Mulderij, » Vierakket-, . 3524 
C. Pasman, » Vorden, » 3343 
D. W. Kremer, » Hengeloo (G.), I 2989 

te Smilde, ƒ 350 
» idem » 316 
» idem » 275 

20 Juli: het ophoogen van 
den Biniieudijkschen-BiiiB-n-

velderschen polder, onder de gemeente Amster
dam; ingek. 12 bilj.; minste inschr. was C. van 
Hoven, te Nieuweramstel. voor ƒ 20,485. 

W i l l e m s o o r d . 21 Juli: het verrichten van 
werkzaamheden in en nabij het fort Oostoever, 
onder het beheer der marine; ingekomen 18 
bil;., als: 
A. Bos. te Helder. J 9700 
R. Schranders, » Kolhorn, • 9550 
A. Bels. » Helder, » 9490 
A Graaft', » idem » 9240 
P. Steijaart, » idem » 9050 
A. Korll, i> idein » 9035 
\V. de Jong, » idem • 9000 

» 8990 de Waard en Wijker, » idem 
S. Krijnen, 
II. de Vries. 
1'. Spruit, 
P. Duinkei-, 
Gebr. Klein, 
Gebr. Janzen. 
G 
(i 
(i 
11 

idem 
idem 
idem 
Amsterdam, 
Helder, 
idem 
idem 
Haarlem, 
Helder, 
idem 

8118 
7926 
7884 
7878 
7090 
7500 
7267 
7249 
6900 

Duinker, 
D. v. Doorn 
Moorman, 
Koon. 

gegund. 
' s - l l age , 21 Juli, voor rekening van den Staat: 

10. de verruiming van den bovenmond van de 
Botlek, tusschen de lulometerraaien 147 en 149; 
ingek. 0 bilj., als: 
Ph. Verbruggen, te Waddinksveen 
G. A. v. Ratten), » Sliedrecht, 
A. O. Hitrskes, » Hedel, 
11. Bennik II.Rz., > Sliedrecht, 
B. de Waerd, » Nieqwenhoorn, 
J. H. v. Sluisdam, • Dordrecht, 
Raming 

ƒ 1.4.000 
. 13.900 
• 12,777 
> 12,500 

12,370 
11,989 
12,800 

8o, leggen van een dwai-sdam binnen strek
dam no. 5, in de rivier de Boven-Merwede, 
onder de gemeente Vuren en Dalem; ingek. 7 
bilj., als: 

te Sliedrecht, 
* Hardinksveid, 

G. Beenhakker Gz.. 
W. A. Swets, 
P. Paniiekoek. 
L. A. v. Haatten, 
II. Dubbeldam, 
T. Swets Tz., 
G. de Hoog, 
Ramiu, 

t Hei-wijnen, 
ii Sliedrecht,, 
» Gorichem, 
B Ameide, 
ii Gorichem, 

f 7878 
» 7790 
» 7750 
» 7680 
» 7578 
» 7540 
h 7338 
» 8100 

3o. de uitvoering van werken tot oevervoor-

http://19.li


B I J V O E G S E L 
D E O P M E R K E R . VAN 

lo Clerc j ; 

9 Sliedrecht, i 808v 
* 3700 

Juli: hot restaureereti en 
i dorpstoren, onder beheer 

ingekomen 5 

/* 1999 
i 1960 
i 1950 
v 1894 
•> 188*1.21 

liening en verbetei'ing der rivier de Maas, onder 
tie gemeente Wessem, en tot verbetering van 
het lijnpad, onder de gemeente Kevel; ingek. 4 
bilj., als: 
M. Vogels. te Wessem, J 11,034 
Tb. Verhoeven, . Deventer, » 11,350 
J. E/y kei berg, i Maasbracht, i 11.345 
G. Straatman, » Linne, » 11,318 
Raming » 12,250 

4o. het uitvoeren van graat- en baggerwerk 
en den aanleg van een gedeelte oeverbvrm op 
het bovendeel der Nieuwe-Merwode langs den 
polder de Oostelijke Opslag; ingek. 3 Mij,, als: 
ri. de Waerd, te Nieuwenhoorn, /' 3025 
P. A. Ikis, B Gorichem, "» 32O0 
I*. Nederhof en D. 

Smits Rz., 
Raming 

Hi i i i n i n - r o 21 
vernieuwen van den 
van den architect A. 
bilj., als: 

M. Bavece, 
P. .1. Staal. 
.1. M. Lammeree, 
.1. Okker, 
L. v. Verre, 
Voorloopig gegund. 

K e u z e n . 21 Juli: het maken van eene steen
glooiing aan den zeedijk van den Serlippens-
poldei : ingek. '.1 bilj., als: 
A. Vermorcken 
M. v. d. Hoek, 
C. D. Bolier, 
E. de Maat, 
J. de Bree. 
D. Tholens. 
D. de Doelder, 
H. Klaas.en, 
L. Koole. 
gegund. 

Kpl|kenl:tie, 21 Juli: het amoveeren van bet 
tegenwoordige gemeentehuis en het duartor-
plaatse opbouwen van een raadhuis met secre
tarie en veldwachterswoning, onder beheer van 
den architect Pop Smit, te Oud-Beierland; ingek. 
22 hilj., als: 
M. v. Driel. Xit'uw-lieierland, 
J. Lagendijk. Nieuw h o l v o e t . 

P. M. (hui Dunnen. Drimmelen, 
Wijhands eu ('osnaat, Vlaardingen 
W. Hulman, Sliedrecht. 
L. v. Oudhenrde. Maasdam. 
J. Beukelman, Numansdorp, 
J. H. v. Gent, Spijkenisse, 
(i. Keizerwaanl. idem 
K. Visser. Katendrecht, 
G. Pijl. Numansdorp. 
II. VV la. Oud-Beierland. 
M v. d. Wulp. Hekelingen, 

te Hnntenisse, f 7682 
• Neuzen, i 7300 
• Scberpenisse. » 6988 
i Hansweerd, t fiW.'O 

Hoek, » 0060 
» idem » 05H5 
• Neuzen, i 6449 

Zaamslag, » 0889 
• Neuzen, . 0100 

Ch. v. (I. Veen, te Zoutkamp, 
11. 'Ie Wind, * idem 
Raming 

Geen der wei-ken gegund. 
A p e l d o o r n , 22 Juli: het maken van gehou

wen en verdere inrichtingen voor den locaal-
spoorweg Deventer—Alineloo. volgens besttk no. 
20; ingek. 10 hilj., als: 

te Apeldoorn, 
>i Borne, 
» Almeloo, 
• Zutfen, 
.) Apeldoorn, 

Ch. Wogeril'. 
G. Groothongol, 
II. A . Wit/and. 
II W. Douwes, 
II. Mouw Mz„ 
A . Sch reuder eu I. 

Barneveld, 
G. Kappert, 
II. L. Hamer, 
E. v. d. Woerd Jz, 
II. v. d. Worp, 
Raming 

/ . u i l e n , 22 Juli 
heden, iu vernam 
remontedepót 

/ 1057 
» 1030 
» 'J00 

J 2«,UUö 
» 2'J.'J20 
» 29,700 
l 29,200 
« 28,974 

.» Almeloo. 
- Hijsen, 
i i Zutfen, 
» Deventer, 
ii idem 

/' 4001) 
I 3905 
I 3739 
. 3025 
. 3590 
i DSM 
• 3290 
. 3250 
» 3240 
• 321B 
l 3182 
• 3085 

3050 

• 28,700 
» 28,500 
» 28,388 
» 26.811 
l 26.648 
» 31,085 

het verricht van ïverk/nain-
inet het oprichten van een 

• legerplaats hij Milligen, 
onder het helleer der genie te Zutfen: ingek 7 
bilj. als: 

te Amersfoort 
» Zutfen, 

idem 
» idem 
• idem 
, Nunsiieet, 
» Apeldoorn, 

l ' t r r e l i t , 22 Juli; het houwen van 2 paviljoens 
voor oniustige krankzinnigen op het landgoed 
Lrmeloo, onder beheer van den architect E. G. 
Wentink, te Schalkwijk: ingek. 7 bilj., als: 

f 36.225 
I 35.824 
l 35.000 
I 34.486 
» 28.774 
• 27,570 

Hoer & Zn.. Steenwijk 

1'. Boks, 
II. W. Douwes, 
II. L. Hamer, 
G. J. Koordeman, 
II. Ilaijtink, 
II. .1. Buitenhuis, 
K. W. Deinden. 

ƒ 16.060 
.. 16.000 
: i 15,990 
» 14,826 
• 14,590 

14,420 
14,30(1 

.1. Dekema, Woudenberg, 
J. v. Lanteren, idem 
Arie de Xeef, Vianen, 
W v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
H. Timmer, Meppel. 
G. v. Rasse), L'trecht. 
J. di 

L'und. 
. 26.954 

Mer icmhl lk , 22 Juli, voor rekening van de I.n-
caa(spoorwegmaatschappij Hollands-Xoorderk war-
tier i herhesteilingi: lo. Bestek no. 4 het maken 
van hetstationseinplacement en deaardehaan van 
pik 4 tot pik 8-j-5.0 M. der suuorwegfajn naar de 
(losterhuitenliaven, te Medemblik. en ei-uige 
indere werkzaamheden; ingek. 8 bilj., als: 

R. Beukelman en .1 Meiildijk, Aliheubroek, i 3U07 
G. M. Louter. Geervliet, • 3000 
W. Louter. Spijkenisse, i) 2999 
C. Warner. Hoogvliet, » 2994 
A. v. Bodegum. Spijkenisse, » 2969 
C. Kwaktvl'ehjn. Helvoet, » 2895 
L. Kakker. Hekelingen, » 2800 
C. v. Dijk en C. Warner, Spijkenisse, » 2745 
.1. v. Rees, Giesendam, » 2553 

Gegund aan C. v. Dijk en C. Warner. 
Haarnen. 21 Juli: het houwen van 3 hofsteden 

met schuren eu I ihergen in den polder Hetbiine 
onder Haarseveenen Tienhoven; ingek. 21 bilj.; 
minste inschr. was ('. Verweij. te Mijdrecht, voor 
f 16.666. Gegund. 

VYIi is i i i i i . 21 Juli. voor rekening van het 
waterschap Ilunsingoo: lo. het opgraven en 
zooveel noodig verwijden en verdiepen van het 
Startenhuistermaar; ingek. 4 hilj.. als: 
J. Pot. te Stedum. ƒ 6026 
G. C. Rottinghuis, i Delfzijl, » 5944 
J. Veldkamp, » Bediiin. » 5650 
J. Zeldeuriist, . Warfum, » 5620 
Raming » 3588 

2o. het gedeeltelijk verdiepen van de uit-
wateringsgeul en het graven eener scheiding-
sloot met aanhoorige werken op den-aanwas te 
Zoutkamp; ingekomen 6 hilj.. als: 
J. de Jong, te Driesuui. 
J. Timmer, » ühergum, 
11. de Wind. i Zoutkamp. 
W. de Vries. n idem 
M. Woldringh, » idem 
A. Woldringh. » idem 
Ramiii; 

te Andijk, 
Hoorn. 
Medemblik. 

idem 
Midwoud, 
Hoorn, 
Wagenberg (N.-Br.), 
Alfen a/d. Rijn, 

f 7600 
. 5140 
.1 5100 
» 4900 
,. 4848 

4680 
. 4480 
» 3890 

G. Nobel, 
S. Tool, 
.1. Gijzelaar. 
J. Fransen, 
A . Lak, 
11. Volk-wens, 
A . Machielse, 
A . J. Schouten 
gegund. 

2o. Bestek no. 5, het maken van een stations
gebouw met aanbouw voor bureau en goederen
loods, benevens verhoogde los- en ladingsplaats 
en een retiradegehouwtje met magazijn, te 
Medenililik: ingekomen 5 hilj., als: 
S. Tool. te Hoorn, 
11. Vollewens, » idem 
.1. Iloogendijk, » Medemblik, 
II. R. Hendriks, . (Is, 
W. X. Vlaming, » Medemblik, 
gegund. 

teel cl en 22 Juli: het In ui wen van eene 
landbouwerswnning voor B. van den Brand: 
ingek. 10 bilj., als: 
Brocks, te Os, 
Van Beurden, 11 Rossum, 
Schippers. » Kessel, 
Verhoeven, n Os, 
.1. Wage makers. » idem 
K. Wagemakers, » idem 
L. Kmans, . Ooien, 
Ch. Derks, » Alfen, 
C. Derks, idem 
J. C. Ruisbroek, » Ooien, 
gegund. 

J. v. Vuuren, /alt-Bommel, /' 30.400 
H. v. Anrooy Jz., idem » 28,800 I 
Haming » 36,000 

B r e d a , 23 Juli: het aanleggen van een weg 
te Hreda met bestrating enz. en het ophoogen 
van een deel van bet blok 27 ten onsten van de | 
Nieuwe Ginnekenstraat: ingek. 7 bilj., als: 
M. Verhoeven, Prinsenhage, f 16,790 I 
T. Kessel, Breda, o 16.298 
O. W. Metsers. Ginneken, « 15.553 
A . Oerlemaiis, Vrijhoeven-Kapelle, » 15,185 [ 
W. Kouwens. Breda, o 15.041 
A . W. v. d. Linde, 's-Bosch, i> 14,074 I 
A . Maehielsen, Wagenberg. « 14,428 

Het minste inschrijvingsbiljet ongeldig, daar 
het bedrag der aannemingssnm niet in letters 
vermeld was. 

'i-Hosrli, 23 Juli: het onderhouden van- i 
het doen van hei-stellingen en vernieuwingen aan | 
de Rijks-Hoogere-Burgeischool te Bergen-op-
Zoom, van den dag der goedkeuring van de aan
besteding tot 31 December 1887; minste in
schrijver .1. .1. Hulstra, te Borgen-op-Zoom, voor 
/' 1889. Raming ƒ 2490. 

Nagekomen Afloopeii. 
k r o n i n g e n , 14 Juli: het bouwen van een | 

sigarenfabriek niet kantoor en pakhuis voor J. 
A : it, •ouwer, onder beheer van den architect | 
G. Xijhuis; 

hoogste inschrijver R. Ilovingh. / 5555 
laagste inschrijver E. W. Wietzema, * i 3850 | 

gegund. 
G r o n i n g e n . 17 Juli: het bouwen van een | 

woonhuis voor J. Pieters, onder beheer van den 
architect G. Xijhuis; 

hoogste inschrijver P. v. d. Werft', / ' 3+14 
laagste inschrijver D. Th. Dalmolen, » 3000 | 

gegund. 

/ 17,678 
» 17,440 
» 17.172 
» 17,058 
» 16,661 

/ 2345 
ii 2200 
» 2193 
» 2175 
» 2174 
» 2148 
» 1888.88 
» 1705.77 
» 1704 
» 1673 

(iorleliem, 23 Juli: bet voltooien van het 
inundatiekaiiaal van de Waal, beneden Tiel, naar 

/ 47601 dc Linge. onder het beheer der genie te Gori-
n 3875 j cliein; ingekomen 14 bilj., als: 
» 3240 lp. Paniiekoek, Herwijnen, ƒ 34,987 
i i 2830 W. L. Schram, Sliedrecht, » 34,500 
ii 2830 | G . de Hoog, Gorichem, » 34,490 
» 2772 A. v. d. Meijden Az., Hardinksveld, u 34,148 
» 1650 I). v. d. Plas, idem » 33,889 

So. Rot plaatsen van richelingen enz. op den L. Brand Dz., Giesendam, » 33,950 
dijk en het doen van herstellingen aan de sluis 1'. Xederlof en I). Smits Rz., Sliedrecht, o 33,400 
ca . te Zoutkamp; ingekomen 6 hilj., als: C. de Ruiter, Hardinksveld, > 32,769 
J. Timmer, te Obergum, ƒ 1474; A. W. v. d. Linde, 's-lloscb, » 31,974 
M. Woldringh, » Zoutkamp, » 1347 G. Beenhakker, Sliedrecht, > 81,744 
W. de Vrii*, » idem « 1250 II. II. Swets, Hardinksveld, l 31,380 
A. Woldringh, » idem » 1153 O, Sterk Hz., Ileukelum, > 30,544 

D E O P M E R K E E 
van Z A T E R D A G 31 J U L I 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 2 A u g . 

E i i k h u l z e n , te l uur, door burg. en weth.: het vergrooten en ver
beteren der Zuiderhaven. Inl. bij den ingenieur B. Hoogenboom, te 
Hoorn en den opzichter der gemeentewerken te Knkhuizen. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 100,000. 

Haarlem, te 2ljt uren, door den architect J. Wolbers, in het koflie
huis van Gebr. Brinkman: het bouwen van twee woonhuizen op een 
terrein, gelegen aan de Dreef, te Haarlem. Aanw. gehouden. 

Meen, door kerkvoogden der Herv. gemeente, op het raadhuis: de 
herstelling van den kerktoren met hijlevering van materialen. Aanw. 
gehouden. 

M a r e n (N.-B.), door het bestuur van deu polder het Laag-IIeinaal. 
bij Swinkels, aan de Blauwe sluis: het uitvoeren van eenige vernieu
wingen en herstellingen aan de werken, behoorende tot de Roode sluis 
en aan die behoorerde tot het stoomgemaal des polders. Aanw. gehouden. 

G r o n i n g e n , door de commissie van toezicht over het ziekenhuis: de 
levering van 20 ijzeren ledikanten. 

Dinsdag, 3 Aug . 
Venloe, te 11 uren, d<M>r burg. en weth.: de levering van 300 M', 

Maaskiezel. Nadere inlichting ter secretarie. 
' tMeer (Fr.), te 8 uren, ten huize van A. W. Schoppen: het bouwen 

van een nieuw woonhuis met winkel en schuurtje aan den straatweg 
aldaar. Aanw. 2 Aug., te 10 uren. 

W o e n s d a g , 4 A u g . 
D e v e n t e r , te 10 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 

eene overdekte botermarkt op het daartoe bestemde terrein aan dc 
Stroomarkt. 

Appingedam, te 12 uren, door den ontvanger der registratie en 
domeinen, ten zijnen kantore: het verleggen van de bestaande en het 
maken van nieuwe aarde banen op geslechte vestinggronden te Delfzijl. 
Aanw. 2 Aug., te 10 uren. 

A p e l d o o r n , te 12 uren, door burg. en weth.: 
l o . het leggen van een klinkerbestrating met bijlevering der daartoe 

benoodigde klinkers te 't Loo, over eene lengte van ongeveer 285 M.; 
2o. het verharden van denzelfden weg met puin en grint; 
3o. het leggen van een klinkerbestrating in het paardenspoor van den 

grintweg te ^ L o o ter breedte van 75 cM., over eene lengte van onge
veer 550 M. 

Aanw. 3 Aug.. te 10' 2 uren. 
Bcrgen-ep-Zaem. te 2 uren, door burg. en weth.: het maken van 

een kaaimuur van baksteen tot vervanging van een deel bckleedings-
muur der voormalige vesting, het plaatsen van meerpalen en diverse 
werkzaamheden. Aanw. 2 en 3 Aug. , te l l ' . ' j uren. 

'•-Hage. te 8 uren, door de commissie voor den bouw eener zesde 
kerk voor de Ned. Herv. gemeente, in de consistorie der Groote K e r k : 
het bouwen van een kerk met klokkentoren op een terrein, gelegen aan 
de Falckstraat en Hoefkade, te 's-Hage. Inl. bij den architect H. W. 
A. Croiset van Uchelen, te 's-Hage. Aanw. genouden. 

Sleehteren ((iron.». te 8 uren, door burg. en weth.: het belangrijk 
verbouwen der bestaande, benevens het bijbouwen van een schoollokaal 
met privaten en waterplaatsen aan en bij de openbare lagere school te 
Siddeburen. Aanw. genouden. 

Drachten (Fries!.), door burg. en weth. van Smallingerland: het 
vernieuwen van de draai over de vaart vóór het armhuis in het gebuurte 
aldaar. B i l j . inzenden 4 A u g . , te 11 uren. 

Donderdag, 5 Aug. 
G e r i r l i e m , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op het bureau der genie: het verbeteren van het privaatgebouw c. a. 
bij de Willemskazerne te Gorichem. Inl. bij genoemden ingenieur. 
B i l j . inzenden uiterlijk 4 A u g . , vóór 3 uren. Raming j 1370. 

•-•age, te 11 uren, door het ministerie van m a r i n e : het maken 
en leveren van een ijzeren kustlichttoren, bestemd voor het eiland 
Sapoedi. Inl. bij den bouwkundige bij den dienst van het loodswezen 
enz., te 's-Hage. 

Nieuweramstel, te 12 uren, door burg. en w e t h . : het verbouwen 
van de openbare lagere school te Amstelveen. Aanw. 3 Aug. , te 
10 uren. 

M e d e m b l i k , te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het 
Ambacht de Vier Noorder Koggen, op het Koggenhuis: 

lo. de levtring van 500,000 K G . steenkolen, ten dienste van het 
stoomgemaal; 

2o. de levering van 14 nieuwe molenzeilen, benevens het onderhoud 
voor den tijd van één jaar, van alle zeilen en het touwwerk der molens 
van het Ambacht, in twee perceelen; 

8o. de levering der vette waren enz., in twee perceelen, Oostuit en 
Westuit ieder afzonderlijk, voor den tijd van één jaar, bij a l de molens 
van het Ambacht benoodigd; 

4o. het uitvoeren van verf werken aan de molens en sluizen; 
5o. het uitvoeren van verfwerken aan de gebouwen, bruggen enz. ; 
6o. het maken van schoeiingswerken, het uitvoeren van eenige werken 

aan het stoomgemaal en aan het Koggenhuis, in verschillende perceelen. 
Inl. bij den hoofdopzichter A. Kater Jz., te Medemblik. 

G r a n i n g e n , te 12*/k uren, door burg. en w e t h . : het verven van 
eenige bruggen, binnen de gemeente. I n l . aan het bureau der gemeente
werken. Bilj . inzenden uiterlijk 4 A u g . 

A p e l d a a r n , te 2 aren, door de Koninkl. Nederl. Locaal spoorweg
maatschappij ten haren kantore: het maken van de aarde l a a n , de 
kunst- en ajndere werken voor het gedeelte Apeldoorn—Bandijk (Twelloo) 

van den Lokaalspoorweg Apeldoorn—Deventer volgens bestek no. 17. 
Int. bij den hoofdingenieur-directeur K. II. van Brcilerode, te Apeldoorn en 
den ingenieur H, E. de Wil.It, te Deventer. Aanw. gehouden. Raming 
f 103,200. 

Vrijdag, 4» Aug. 
Deirt, te 10 uren. door dgkgraaf en hoogheemraden van Dellland, in 

het gcineeulandshuis: 
lo. het verrichten van eenige aarde-, rijsberm- en riet beslag werken, 

aan de hooge boezouikaden van het stoomgemaal A a n der Goes" aan 
de Vijf-sluizen; 

2o. het vernieuwen van een gedeelte paalwerk iu de voorhaven der 
Vijf-sluizen; 

So. het leveren, mak.tn en inhangen van 4 stuks nieuwe deuren, in 
ile sluis aan het Haantje nabij Delft, benevens het verrichten van her
stellingen aan de ijzerwerken der deuren en der muurwerken dezer 
sluis. 

Inl. bij den fabriek landmeter J. P. van den Berg Jz., te Delft. 
' H - K O N C I I . te lO'/j uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

bet gebouw van het prov, best.: het maken van vier ijzeren 
brugvnllen en twee balansen, benevens het uitvoeren van leverancien 
en bijkomende werken voor eenige bruggen over de Zuid-Willemsvaart, 
provincie Noord-Brabant, lid. bij den hoofdingenieur in liet 0edistrict, 
den arrondisseiiients-ingfiiieur Keurenaer. den opzichter Weehuizen, 
allen te 's-Bosch, en den opzichter Pominée, te Aarle-Rikstel. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 9000, 

G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het verbouwen van een pand nabij 
het ziekenhuis te Groningen tot sectiegebouw. Inl. bij den rijksbouw-
kundige voor de onderwijsgebouwen en den hoofdopzichter der univer
siteitsgebouwen J. ('. Hubscher. te Groningen. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 7850 (herbesteding). 

' • -Hage. te t uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
hei-stellen en verbeteren van rijkstelegraallijnen iu Kriesland en Overijsel. 
lid. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer der rijkstelegraaf, 
te 's-Hage, en den lijniusiiecteur te Leeuwarden. Raming J 'J80. 

' • -Hage , te 1 uur, door burg. en weth.: het verrichten van verf
werken aan verschillende stedelijke gebouwen, bruggen enz., te's-IIage. 
Aanw. 4 Aug., te 10 uren. 

Z a t e r d a g , 7 A u g . 
Leeuwarden , te 1 uur, door burg. en weth.: het doen van ver

schillende werken tot verbetering van den toestand op Olde-Galileén. 
Bilj. inzenden 6 Aug.. vóór 5 uren. 

utrecht. te 2 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan het 
gebouw van het prov. best.: het leveren en aanbrengen van leidingen 
voor waterverbruik en hrandblussching in dc gebouwen van het prov. 
bestuur van Utrecht, met alle daartoe behoorende werken en in aan
sluiting met het buizennet der waterleiding te L'trecht. Inl. bij den 
rijksbon wkundige voor de onderwijsgebouwen en den hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen W. H« Schoonhein, te Utrecht. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 1400. 

K a m p e n , te 3 uren, door de vereeniging tot droogmaking van den 
Koekoek en vereeniging van het Zw-nnsleger, in de Buitensociëteit: het 
maken van het 11e perceel van de bedijking langs den Koekoek, lang 
300 M. Aanw. 8 Aug., te 1 uur. 

A m s t e r d a m , door C. O. Roelofs Jz. : het bouwen van een sigaren
fabriek met kantoor en pakhuis, op een terrein aan de N.-Z. Voor
burgwal, hoek Armsteeg. Inl. bij den architect A. Salm G.Bz. 

M a a n d a g , « A u g . 
« • H a g e . te 12 uren, door het ministerie van koloniën: Bestek no. 

86, het ijzerwerk voor eene aanlegplaats te Tjilatjap, ten dienste der 
Staatsspoorwegen op Java. in 5 perceelen. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
l o . het leveren van Andernachsche keien; 
2o. de levering van de turf, vereischt voor de gemeente-administratie 

en de kantoren van de publieke werken der gemeente, en van gascokes, 
ten dienste van de stoomboot der havenpolitie. 

Amsterdam, te 2 uren, dooi- de Hol).IJzeren-spoorwegmaatschappij, 
i n kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw, aan net 
Droogbak: 

lo. Bestek no. 387! het maken van ééne eenvoudige en vier dubbele 
wachterswoningen, allen van drijfsteen regelwerk aan den spoorweg 
Amsterdam—Rotterdam, met bijbehoorende werken. Raming f 25,100; 

2o. Bestek no. 888: de levering van circa 647 M* eikenhout voor 
wissels: 

3o. Bestek no. 389: het vergrooten van de goederenloods aan de 
Nieuwe Vaart op het goed e re nstationsem placement Amsterdam (Oosten
burgergracht.) Raming J 10,000. 

Inl. bij den ingenieur van den weg, kamer no. 154 van genoemd 
administratiegebouw. 

D i n s d a g , 10 A u g . 
l l s u t r l j k - e n - P e l a n e n (N.-H.), te 9*/i uren, bij W.Coppee: het ver

diepen van tochten in den Groeten Upofder, over eene lengte van om
streeks 3800 M. Aanw. 6 Aug. , te 10 uren. 

Z a l t - B e m m e l , te 1 uur, door den dijkstoel van het polderdistrict 
Bommelerwaard, i n het Stadskofliehuis: het vernieuwen van p. ra. 200 
M. pakwerk tusschen de heet. palen no. 231 en 284 onder Nedêrhemert. 
Inl. bij den districtsopzichter R. Leemhuis, te Zalt-Bommel. 

Dakkumer-Nleuweiljlen (Fr.), te 4 uren, door het dijksbestuur 
van den Eng wier umer polder, bij den logementhouder Jors. Meirink: het 
maken van oazalt?looiingen en dito hoofden, benevens het maken van 
besratingen en bijbehoorende werken. Aanw. 10 Aug. , te 10 uren. 



D E O P M E R K E R . D E O P M E R K E R . 

Woensdag . 11 A u g . 
' • -Hage , te 11 uien, door liet ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een gebouw voor sluispersoneel bij Utrecht (prov. Utrecht), 
beboorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbin
ding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur 
Wellan en den ingenieur Kemper, beiden te Utrecht. Aanw. 4 kus. 
te 1 uur. Raming ƒ 16,470. *" 

l l o n r i c r i l a g . 12 A u g . 
Apeldoorn, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van ongeveer 1025 M 3 grint; 
2o. het vervoer van ongeveer 1025 M> grint, liggende aan het kanaal 

te Apeldoorn, bij de Loobrug, bij dc Papegaai brug te lleckbergen en 
te Loenen. 

V r i j d a g , 1 » Aug . 
' • -Hage , te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het 

hei-stellen en verbeteren van Rijkstelogruallijnen in de afdeeling Amster
dam. Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer, te 's-Hage 
cn bij den lijninspecteur, te Amsterdam. Raming f 1200. 

M a a n d a g , 10. A u g . 
' • -Hage, door burg. en weth.: het leveren, stellen en onderhonden 

van een pompwerk tuig voor de rioleering van het zuidoostelijk gedeelte 
der gemeente 's-Hage. 

I l l n s d a g , IT A u g . 
R o t t e r d a m , ten kantore van de gemeeiitegasfabrieken Oostzeedijk: 

de levering van gegoten-ijzeren buizen en hulpstukken tot een geza
menlijk gewicht van 517.147 Kil. , ten dienste der gemeente-gasfa
brieken. 

Waensdag , I S Aug . 
' s -Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 

uitvoering van baggerwerk op bet benedendeel der Nieuwe-Merwede, 
tusschen de kilometerraaien 116 en 118 onder de gemeente Dubbeldam. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-llage, den ingenieur De 
Bruijn en den opzichter Bonen, heiden ie Dordrecht. Aanw. II Au". 
Raming ƒ45,700. 

' • -Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de ver
nieuwing van een gedeelte van het rijsstortebed in den Baardvvijk-
schen overlaat, beboorende. tot de werken van de Maas, in de provincie 
Noord-Brabant, Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, den 

ingenieur Van Hooff, te Vucht, en den opzichter Van der Kallen, te 
Geertruidenberg. Aanw. 11 Aug. Raming ƒ 6470. 

' • -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leveren van 2 meerboeien met toehehooren en het plaatsen van 7 meer
palen bij de Buskruithaven beneden Maassluis, beboorende tot de werken 
van de Nieuwe Maas, het Scheur en aan den Hoek-van-Holland. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, de ingenieurs Leemans 
te Rotterdam en Steijn Parvé, te Hoek-van-Holland, en den opzichter 
Durieui, te Maassluis. Aanw. 11 Aug., te 11'/, uren. Raming ƒ 3470. 

H o n d e r d a g , 1 » A u g . 
Apeldoorn, te 2 uren, door de Kon. Nederl. Locaalspoorwegmaat-

schappij: Bestek no. 22, het maken van toegangen naar de brug over 
de rivier den Usel, hij Deventer. Inl. bij den hoofdingenieur-directeur 
K. II. van Brederode, te Apeldoorn, en den scctieingenieur M. E. de 
Wildt, te Deventer. Aanw. 12 Aug., te 2 uren. Raming ƒ 97.200. 

V r i j d a g , 20 A u g . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bestorten van een gedeelte zee
wering te Vlissingen, beboorende tot de zeewerken in de prov. Zeeland. 
Inl. bij den hoofdingenieur in hut 11e district, te Middelburg, en den 
ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 12 en 14 Aug. Raming f 4000. 

' • -Hage, te I uur, door het ministerie van waterst. enz.: het her
stellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Utrecht. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheerder rijkstelegraaf, 
te 's-llage, en den lijiiinspecteur te Utrecht. Raming f 690. 

W o e n s d a g , 25 A u g . 
' s - l l age , te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van verschillende kunstwerken en een gedeelte kanaal met bij
behoorende werken hij den Leidscheu Rijn, onder de gemeenten Utrecht 
en Ouden-Rijn, provincie Utrecht, beboorende tot de werken voor den 
aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. 
Inl. hij den hoofdingenieur Wellan en den ingenieur Kemper, beiden te 
Utrecht. Aanw. 18 Aug.. te 11 uren. Raming ƒ 201,600. 

V r i j d a g , 27 A u g . 
L e e u w a r d e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het wegruimen van een wrak en een 
hoop steen, gelegen iu de kromme Balg in de Zuiderzee, tegenover de 
gemeente Het Bildt, prov. Friesland, in 2 perceelen. Aanw. 23 Aug. 

Nagekomen Afloopen. 
L e i d e n . 28 Juli: het amoveeren van twee 

huizen aan de Haarlemmerstraat en het weder-
opbouwen van een heerenhuis, onder beheer van 
den architect G. Bloniniestein; ingekomen IC 
bilj., als: 

3. C. Verhoeven, /' 8052 
C. E. Vernaai, 7812 
J. ('liristiaause Jr., • 7720 
J. Blansjaur, a 7638 
M. Kaptein den Bouwmeester en 

A. P. Planjer, a 7487 
II. J. Hoos. a 7398 
W. v. d. Drift. » 7300 

M i d d e l b u r g , 30 Juli, voor rekening van den 
Staat: le het op diepte brengen van de haven 
te Breskens beboorende tot de havenwerken in 
de provincie; ingek. 3 bilj., als: 
M. C. de Jong P.Mz., te Sliedrecht. ƒ 3090 
T. Volker, » Dordrecht, » 2990 
J. Jansen, » Neuzen, a 2970 

Raming » 3130 
2o. het maken van een peilput, terp en gebouw

tje voor een legist roerenden getünietor op den 
Westhavcndijk bij het hoofd teZieiikzee(lierljeste-
dingi; 
ingek. 2 bilj,. als: 
C. de Groot, te Sliedrecht, f 13,851 
M. v. d. Linden, » Zieriksee, a 13,390 

Haming n 8,000 
Kuseliedé, 30 Juli: het bouwen van een 

woonhuis voor F. Kreijmborg, onder beheer van 
den architect G. Beltman A.Üz.; ingekomen 12 
bilj.. als: 
G. Huckriede. te Enschedé, ƒ 11,439 
A. Schreuders en 

Ilarneveld, a Almdoo, ., 11.265 
G. W. Wegcreef, » Enschede, » 10,673 
B. J. Turin", a idem » 10,380 
A. Sieverink, i> Groenloo, » 10.350 
II. ten Cate, » Enschedé, » 10,297 
F. II. Wijdeveld, » idem » 10,266 
A. Jeunink, » idem » 10.227 
P. A. Tijlstra, » idem •» 10.209 
J. G Tunis cn D. 

Reudink. » idem ,» 9,340 
W. Lasonder, a ' • idem • ' a 9.237 
II. Tiinis en G. Derksen,a idem a 9,176 

C. v. Diest, Koudekerke en P. de 
Graaf, Zoeterwoude, » 7195 

M. N. Langezaal, ». 7148 
J. C. de Nie, » 6990 

' s - l l age , 30 Juli, voer rekening van den Staat: 
lo. de verbouwing der gewezen oude katho
lieke kerk en pastorie te Egmoiid-aan-Zee tot 
vereenigd post- en telegraafkantoor; ingek. 9 
bilj., als: 
Gebr. J. en C. v. d. Plas, Egmond-aaii-Zee, ƒ 2410 
N. v. d. Voort, Alkmaar, '» 2302 

D. Tromp. Zand-Zijpc, /' 2299 
S. Houwens, Alkmaar, , 2260 
D. Kramer, Schagen, » 2256 
M. Oostbuis, Eginond-aan-den-lloef, » 2189 
K. Wijker. Kginond-aan-Zee, a 2164 
G. Ruigewaard, idem a 2130 
.1. Groot, idern a 2070 
Raming , 2350 

2o. de bouw vau lokalen ten behoeve van den 
postdienst, op het stationsterreiu te Arnhem; 
ingek. 14 bilj., als: 
A.'A. Flipse,' tc Arnhem, f 15,400 
W. Beijer Jr., » idem » 14,935 
A. Jas, » idem » 14.593 
J. H. v. Riel, » idem a 14,420 
J. de Ruvter, » idem 3 14,300 
Gebr. A.'en N. W. v. 

Daalen, » idem a 14,20:1 
W. Okkes, a Zevenaar, a 14,200 
G. H. v. d. Heijden, » Arnhem, » 14,135 
H. v. d. Sand, a idem r 13,900 
B. Bolder, a idem » 13,711 
J. P. Welsing, » idem » 13,490 
A. Lestrade, » idem » 13,149 
L. B. Hasselbach Jr., a idem » 12,977 
J. v. Ruik, Oosterbeek 

en W. Wissing, » idem » 12,930 
Raming a 16,100 

Winschoten : het bouwen van eene villa voor 
J. P. Riedel; minste inschr. H. Dik, te Win
schoten, voor / ' 17,423, aan wien het werk is 
gegund. 

S n e e k : het maken van een verwarmings-
toestel in school no. 4. Gegund aan A. Bikkers 
& Zn., te Rotterdam, voor f 1541.60. 
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AANBESTEDINGEN. 
Ierseke, 23 Juli: het maken cn leveren van 2 

vloedpalen en 10 eiken meerpalen; ingekomen l 
"bilj. van W. Goeman, te Ierseke, voor f 223.96, 
gegund. 

Kotlerdam. 24 Juli: het uitvoeren van ver
schillende werken voor de Heinekens Bierbrou
werijmaatschappij; ingek. 13 bilj., als: 
H. Stelwagen, te Rotterdam, ƒ 49,670 
Camesie & Co., » idem » 48,143 
A. de Haan, « idem » 47,900 
E. Bïeuer, » idem a 47.833 
P. Bleijenburg, a idem a 45,869 
If. Zaaijer, a idem » 44,750 
H. Seelen, a idem a 44,389 
D. J. Ulenberg, a idem a 43,500 
J. Spruijt en A. v. 

Staveren, a Kralingen, a 42,971 
A. Boef en G. Pelt, a Rotterdam, a 42,877 
II. Lagerwaard, a idem » 41,849 
.1. J. Gort, » idem » 41,132 
K. Hollander, a Gouda, » 39,700 
Raming a 42,500 

A p p i u g e d a m . 24 Juli: het bouwen van een 
hoerenhuis"voor J. E. Takens, onder beheer van 
den architect B. Harms, te Delfzijl; ingek. 18 
bilj., als: 
H. Stevens, Appingedam, / II,,80 
H. Nieland, Warfum, » 11,489 
J. Holtman, Lopporsum, » 11,390 
H. Nieland, Wirdum, » 11.373 
J . Heikens. Appiugedam, a 11,290 
J. Pestman, Ten-Post, » 11,240 
A. 11. Tenenga, Grootegast, » 11,230 
P. Dertien, Losdorp, » 11.200 
J. Pot, Stedum. a 11,190 
H. Wieringa, Ten-Post, » 11,000 
T. Hos, Heduin, » 10.989 
.1. Zeldenrust, Warfum, » 10.963 
B. v. Eerden, Ten-Post, a 10.900 
W. I). Rottschiifer, Stedum, » 10.837 
H. Haan, Westeremden, » 10,510 
L. Los, Stedum, » 10,425 
K. Burema, Solwerd bij Appingedam, » 9,482 
W. Scheltens, Farmsum, a 9,460 
egiind. 
laming ƒ 9,430 

He eren veen , 24 Juli, voor rekening der ge
meente Schotcrland: lo. het verbouwen der 
school te üovenknijpo; ingek. 27 bilj.; minste 
inschr. K. F. Brouwer, te Bovenknijpc, voor 
f 2347. 

2o. bet verbouwen der school te Jubbcga 
Schurega aan den straatweg; ingek. 28 bilj.; 
minste inschr. K. A v. d. Veen, te Drachten, 
voor f 3080. 

3o.. bet verhouwen der school te Jubbcga 
Schurega aan dc vaart: ingek. 27 b:l,j.; minste 
inschr. T. T. van Eijk, te Lippenhuizen, voor 
f 4520. 

Alles gegund. 
Koord broek , 24 Juli: het af breken van twee 

oude gebouwen en het bouwen van een ge
meentehuis en een woonhuis; ingekomen 5 
hilj., als: . ' ." 

volgens volgens 
" i ..' Bestek 1. Bestek II 

3. Klooster, Noordbroek, ƒ 4700 f 5500 
T. Holthuis Jr., Groningen en 

11. Holthuis, Zuidbroek, 4676 6488 
Joh. Iluurke, Noordbrock, 4856 
A. Daanjc. idem 4198 4576 
A. Pent inga & Zn., idem 3840 4669 

Gegund aan A. Daanje, volgens Bestek.II. 
l ' l r r r l i t . 24 Juli, voor rekening der gemeente 

lo. het vervangen der bestaande houten.ophaal
brug over de Vecht te Nederhoi-st-dCn'-Berg, 
door. eene ijzeren ophaalbrug; ingekomen 14 
bilj., als: 
W. D. Schreuder, te Arnhem, . f 12,100 
S. v. Soest, ja Mijdrecht, » 10,400 
»L ,1. Buitenhuis, . a Nunspeét, a 9,880 
G. B. Meijer, » Groningen, ,a 9,845 
G. II. v. d. Wildt, . » Ilreukelen, » 9,758 
F. Vernimmen, . .. »;Utrecht,. » 9,600 
E. Scheepbouwer, . » idem a 9(428 
It. Baiiieveld, a Vreeswijk, » 9,350 
J. Barelids; » Vmltevccn, a "9.200 
3. Krachten, »' Utrecht, » ! 9,173 
'W. v. Schaik, » Nieilwersluis,» 9,169 
F. II. Jozef, » Hilversum, "-'ia 8,998 
F. Lem, » Kralingcn, » 8,876 
B. Vermolen, »' Weesp, » 8,600 
gegund. •'• 
'2o.de vergrooting van het schoolgebouw voor 
middelbaar onderwijs aan de Van-Wijckskadc; 
ingek. 13 bilj., als: 

g 

te Utrecht, ƒ 17,150 
» idem » 17,000 
• idem » 17,000 

idem 9 16.608 
» idem » 16,640 
9 idem » 16,520 
1 idem * 16,225 
> idem » 15,820 
9 idem • 15,771 
9 idem 1 15,598 
9 - idem » 15.43:1 
)» idem B 13,376 
9 idem » 14,788 

J. W. de Leeuw, 
J. II. dc Borst, 
K. Keel's, 
F. v. Vloten, 
II. Vermeer, 
B. J. v. Baren, 
J. Krap, 
J. H. de Vos, 
J. dc Vos Jr., 
A. C. Vink, 
G. J. v. Vloten, 
C. J. Ruine, 
W. A. G. Jansen 
gegund. 

Ass sn , 24 Juli: bet verven en behangen van 
drie woningen voor J. Wilde boer aan de Hout
straat te Assen, onder beheer van den architect 
J. van Houten; ingek. 5 hilj., als: 
J. Emens, te Assen, ƒ 175 
S. J. v. Beek, a idem » 158 
G. Dekker, a Rolde, » 158 
J. Stoier, » Assen, a 140 
K. Dekker, » idem » 139 

Gegund aan .1. Stoter. 
H a a r l e m , 26 Juli: het bouwen van eene 

nieuwe kerk voor de Reiiionstrantsche gemeente, 
onder beheer van den architect A. van der Steur 
Jr.; ingekomen 12 hilj., a's: 
.1 Kooij, te Amsterdam. 
N. Brugman, » idem 
Gebr. v. Campen. » Haarlem, 

Weesp, W. Westerhof, 
I) A. I'.raakeiibiiig, » Haarlem, 
A. Paans, a Amsterdam, 
II. J. Geijl. lirina 

Martens & Zn.. 
II. Kltii.it. 
J. Veikoren, 
\ . Aaiden, 

f 34,460 
» 30,200 
» 80,160 
a 29,888 
» 29,166 
a 28.990 

» Haarlem, a 27.990 
a Overveen, a 27,945 
a Voorschoten, i> 27,75" 
» Amsterdam, » 27.674 

J. A. Raasveldt Jr., a Haarlem, » 27.200 
B. Zuithof, » idem a 26,493 
gegund. 

ftuiaspeet, 26 Juli, voor rekening der gemeente 
h'rmeloo: het verrichten van eenige onderhouds
werken en vernieuwingen aan: lo. de school en 
onderwijzorswoning te Vierhoiit.'n: minste inschr. 
II. .1. Buitenhuis, Nunspeét. voor ƒ 170. 

2o. het huis van den geneesheer en de school 
te Elspeet; minste inschr. dezelfde, voo- ƒ 270. 

3o. de onderwijzerswohing te Nunspeét: minste 
inschr. W. Juffer, Nunspeét. voor /' 14.89. 

M a r l e n . 26 Juli: het bouwen van eene nieuwe 
gemeenteschool voor 200 kinderen en het bouwen 
van een bijgebouw met privaten en be.'gplaatsen. 
onder beheer van den architect E. Corbcij. te 
Reuver; ingek. 10 bilj., als: 
N. Nijskens, 
W. Verstraclen, 
11. Frenken, 
J. Bosman, 
M. Reijnders, 
E. Martens, 
P. J. llhachs, 
J. L. Lennards, 

te Roermond, ƒ 8210 
» Odilienherg. » 7990 
» llaelen, » 7798 
a Venloo, » 7740 
a Horn. o 6910 
a Weert, » 6800 
» Nieuwstad, a 6620.25 
» Roermond, a 6500 

II, II. Groenendaal, a Nederweert, a 6375 
M. Pollaert, » Maasniel, a 5860 

T e r b o r g , 26 Juli: het houwen van twee 
villa's aldaar, met de levering der materialen, 
voor tic Terliorgsche Bouwmaatschappij\; minste 
inschr. II. J. te Siepe, te Winterswijk, voor 
ƒ 15,787, aan wien het werk is gegund. 

O i l l e l i . 26 Juli: het bouwen van een nieuw 
huis, stalling en schuur voor P. J. Remmen; 
ingek. 5 bilj., als: 
J. Bosman, te Venloo, ƒ 5730 
C. v. Bergen, a Gennep, » 5285 
A. Korting, a Aaien (Bergen), a 4482 
J. Nilissen, a Oetlelt, a 4339 
A. Jansen, » Beugen, a .4210 
gegund. . '• 

V l l o s e l i , 26 Juli: het afbreken van gehou
wen, en het maken vau ringmuren met daar
mede ' iji-verband-staande werken, langs den 
Wesfrvral, voor E'. L. de .longh, te 's-Bosch, onder 
helleer van den architect A. v. Liempt; ingek. 
6 blij., als: 

11..Heers, 's-Bosch, f 1465 
Jansen, idem • a 1209 
A. II. Deckers, idem a 1180 

• 3. v. Roosmalen, a 110» 
F.-V. Hout, •;••< a 1066 
M. Brands, » 983 
gegund. 

N l j n i r g e n , 26 Juli,-vooi- rekening .van het 
polderdistrict Rijk-van-Nijmegeil: lo. het uit-
noogeii der buiten- en fiiniinonkrtiin van den 
Waaldijk, onder Hees, Beiiningeu en Winssen; 
minste inschr. J. van Gaaien, voor f 1357. 

2o. 'het maken van een grintberm te Weurt 
aan dé kolk, genaamd de Pelsakker; minste 
inschr.' W. v. Hasselt, te Nijmegen, voor f 1154. 

3o. het maken van een grintberm tc Balgoui 

aan de kolk tegenover de kamp, genaamd de 
Ncerwinter, bij hectometerpaal 190—191; minste 
inschr. W. Cloosterman, te Niftrik, voor ƒ 799. 

' s - l l age , 26 • Juli, voor rekening van den 
Staat: de levering van het ijzerwerk voor negen
en-dertig bruggen, ten dienste der Staatsspoor
wegen op Java; ingek. 14 bilj,, als: 
N>d. Stoombootmaatschappij, Rotterdam, ƒ 15,600 
Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden, » 14.650 
Deprez & Cn., Tilburg, » 14,600 
Kon. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, a 14,000 
Société internationale. Braine-le-Comte, a 13,952 
E. II. Begemann. Helmond, a 13,900 
Nicaise en Delcuve, La Louvière, a 13.830 
Veuve Alphousc Frederix, Luik, n 13,290 
La MéLallurgi(|iie, Brussel, a 13.178 
A. Germain. Charleroi, a 12.908 
L. .1. Enthoven Sc. Co., 's-Hage, a 12,475 
Société de Moslouwelv, Moslouwely, a 12,367 
Société de la Hestre, Baiime, a 12,349 
Société Dyle en Bacalan, Parijs. a 11.573 

Hreda. ' 26 Juli: het bouwen van een heeren
huis in de Mauritsstraat, onder beheer van den 
architect A. Ver'egh. 

Timmerwerk, ingek. 8 bilj., als: 
Aut. Hielen, te Breda. f 3031 
I. J. Koopmans, » idem a 3021 
A. v. Gils, a idem a 2874 
W. v. Oosterhout, » idem » 2419 
I. B. Kroes, » idem » 2399 
G. v. d. Ve'den. a idem » 2368 
F. C. Schrauwen, a idem a 2340 
W. F. Reichardt, » idem » 2279 

Metselwerk, ingek. 6 bilj., als: 
\ . VViercx-Tack, te Breda. ƒ 2950 
I. A. Mel. ,i idem » 2900 
II. v. d. Sande, » idem a 2823 
0. de Kanter, » idem a 2800 
W. v. Boxsel, » idem » 2570 
C. Hop. a idem » 2345 

Massa, in '̂ek. 5 hilj., als: 
.1. J. Koopinaus, te Breda, f 5360 
F. Rovers, a Teteringen, a 5284 
.1. B. Kroes, a Hreda, I 4744 
A. C. Bom. o idem a 4650 
G. v. d. Velden, a idem » 44S8 

Gegund iu massa aan G. v. d. Velden. 
M a a s t r i c h t . 26 Juli: hot leveren en plaatsen 

van eenige meubels en liet uitvoeren van ver
schillende werkzaamheden aan bet Rijksarchief-

bouw te Maastricht; ingek. 6 hilj., als: 
,1. ('. Ilickbaiit. te Maastricht, ƒ 3578 
.1. Meijers, » idem a 3444 
.1. Schenk. a idem » 3260 
L. Dreessens. a idem a 3200 
J. Klijn, a idem » 2909 
.1. Reggers. a idem n 2678 
Raming » 3000 

Droge h u m . 26 Juli: het verbouwen van het 
voorste gedeelte der pastorie, onder beheer van 
den architect A. Volding: ingek. 12 bilj., als: 
S. en A. Zijlstra, Roohel, ƒ 1770 
W. .1. Kuipei-s. Surhuisterveen, a 1759 
II. El'lering. Simmeer, • » 1749 
G. v. d. Wal, Eestrum, a 1722 
K. A. v. d. Veen. Drachten, » 1687 
L. II. Kldering, Bergum, a 1668 
B. J. Gros. Garijp, . . » 1624 
11. Bos. Surhuisterveen, a 1489 
J. II. Bos, Twijzel, • a 1473.50 
K. D. de Vries. Eestrum, a 1431 
D. S. v. d. Meer, Drogoham, » 1390 
M. Veenstra, Augustinusga, a 1331 

N l o t r r d i j k , 26 Juli: het bouwen van een 
boerderij in den aGrootejIJpolder"onder heheervan 
den architect J.vanLoov; ingek. 18 bilj.: minste 
inschr. C.van Soest, te Beverwijk, voor/' 11.598. 

A m s t e r d a m . 26 Juli: liet hardmaken van 
een gedeelte, ringweg in den Noorder-Vpolder; 
ingek. 9 bilj.; minste inschr. J. de Jong, te 
Aininerstol, voor ƒ 5750. 

K r p ; 27 Juli: het vergrooten der openbare 
school in di> kom der gemeente Erp; ingek. 6 
hilj., als: 
W'. v. Lieshout, Erp, • ƒ1507 
A. Klisters, Berlikum, » 1378 
L. Paaps, Vechel, . a 1354 
II. Lambers, Boordonk gem. Erp. a 1295 • 
Fr. Oliviers, Gemert, a 1278 i 
II. II. Verhagen, Beek-en-Donk, a 1193.90 
Raming a 1293.67 

l l a a r n , 27 Juli: het bouwon van een dubbel 
woonhuis aan de Oranjestraat, voor .1. Oostveen, 
onder beheer van den architect II. Baggelaar 
Jr.; ingek. .5 hilj.; minste inschr. was G. C. 
Kerkhof, te Baarii, voor /' 9998. 

s p i e r d i j k (N.-H.), 27 Juli: het vergrooten 
der R.-K. pastorie te Spierdijk roet aaiibooren.de 
werken, onder beheer van den bouwmeester A. 
C. Bleijs, te Amsterdam; gegund aan den min
sten inschr. II. R. Hendriks, te Os. 
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DE O P M E R K E R . 

U t r e c h t , 27 Juli, voor rekening der Maat
schappij tot expl. van Staatspoorwegen: lo. Bestek 
no. 444: het leggen van de tweede spoorbaan 
tusschen Bergen-op-Zoom en Kruiningen, liet 
wijzigen en uitbreiden der stationstorreinen te 
Woensdrecht, liilland-Bath, Krabbendijko en 
Kruiningen en het verrichten van bijkomende 
werken, ten behoeve van den spoorweg van 
Roosendaal naar Vlissingen; ingek. 13 hilj., als; 
F. E. Terwindt, Pannerden, J f59,439 
C. de Wilde Az., Kattendijke, » 148,000 
J. B. Hiiaijuiakers. Wouw, » 147.000 
J. G. Huisman, Nijmegen. » 145.000 
G. A. v. Hattein. Sliedrecht, > 141.000 
II. v. Rhijn, Naaiden, > 141,400 
J. Billen, Grave, > 138,000 
\V. F. Weijers, Tilburg, » 135,900 
C. D. Bolier, Scher|iemsse (Z.-H.), » 134,800 
A. Terwindt, Westjiaunerden, » 134,000 
I. Kalis Kz.. Sliedrecht, » 131.800 

2o. Bestek no. 447: het wijzigen en uitbreiden 
van do veelading te Buitenpost, ten behoeve 
van den S|ioorwog van liarlingen naar de Prui
sische grenzen; ingek. 0 bilj., als: 
II. Forinsma, Grijpskerk, / 3240 
M. R. v. d. Molen, Buitenpost, » 26S6 
G. II. Volhner, lliikkuin, » 2560 
II. Eldering, Suameer iFriesI.), « 2553 
F. llilarius Wz. Leeuwarden, » 2543 
H. de Jong. Uokkum, » 24'JO 
F. Aberson, Steenwijk, » 2443 
H. F. Biesuia, Boium, » 2373 
C. S. Schieve, Dixiniherguin, » 2̂ 56 

Veirt , 27 Juli: het bouwen eener fabriek van 
producten uit beenderen, onder beheer vau di 
architect B. Schelling Az.; ingek. 21 bilj., als 
C. v. 't Woudt, Vrijenban, /' 50,300 
VV. P. Teeuwisse, 's-llage, » 53 980 
Gebr. Lucas, Delft. > 63.000 
W. N. v. Ijicnhurg, idem » 52,470 
Gebr. Bruigom, idem » 51,700 
C. v. d. Boom, idem » 61,160 
H. Beijer, llof-van-l)elft, i 51.110 
W. F. C. Schaap, Delft, » 48.300 
D. J. Houtzager, idem » 47.740 
J. P. Henneveld, idem • 47.639 
W. P. v. d. Laan, Rotterdam, r> 46,618 
J. Rosmolen, 's-llage, » 46,950 
W. A. G. Jansen, Utrecht, » 45,680 
Gebr. Houtman, 's-Hage, » 45,250 
N. Hondenhui ir. Delft, » 44.448 
M. L. v. Spanie, 's-llage, » 43,983 
I*. Vlasman, Utrecht, » 43,428 
J. F. Luxemburg, Delft, i 43,400 
C. Meijers, 's-Hage, » 43,065 
J. Visser Gz., Papendrecht, » 41,846 
Wed. G. Camesie & Co., Rotterdam, > 38,413 

Utrecht, 27 Juli, liet maken van: lo. eene remise 
voor zes locomotieven, met magazijn en kantoor 
2o. een reservoir- en stovenverwarmingsgebouw, 
3o. een kolenpark; alles te Zwolle, voor rekening 
der ('eui raals|Kiorwegmaatschappij; ingekomen 
13 bilj., als: 

te Borne, 
B Almeloo, 
• Meppel, 
9- Heerenveen, 
• Zwolle, 
• idem 
> idem 
» idem 
» Kaarden, 
» Utrecht, 
i Zutfen, 
> Boornbergum, 

Weesp, 

een winkelhuis aan de Markt, voor A. W. Braat, 
onder beheer van den architect M. Vergouwen; 
ingek. 7 hilj., als: 

te Rozendaal, ƒ 9977 
• idem > 9863 
.• idem a 9200 
I idem > 9100 
> idem .. 8830 
» idem » 8700 
II idem • 8642 

G. Groothengel, 
H. A. Witzand, 
II. Timmer, 
K. J. Kalt, 
A. v. Straten, 
L. f. N'ispen, 
F. de Herder, 
D. Bruins 
H. v. Rhijn, 
G. v. Rassel, 
K. Bleeker, 
C. Schieve, 
W. Westerhof, 

Breda, 28 Juli: het bouwen van een woon
huis in de Korte Markstiaat te Breda, onder be
heer van den architect A. Verlegh. 

Timmerwerk, ingekomen 7 bilj., als 
F. Rovers, te Teteringen, 
F. C. Schrauwen, » Breda, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 20,980 
» 20,912 
» 19,990 
> 19,984 
> 19,797 
» 19,218 
> 19,197 
« 18,946 
» 18.745 
• 18,375 
» 17,490 
» 17,387 

16,840 

ƒ860 
» 771 
» 767 
» 766 
> 730 
» 669.81 
» C4S.86 

J. P. Kleiner, 
I. J. Koopmans, 
W. v. Oosterhout, 
P. Balijaers, 
W. F. iteichai dt. 

Metselwerk, ingek. 6 bilj., als 
M. de Kort, te Ginneken, / 866 
W. v. Boxsol. » Bieda, > 860 
C. de Kanter, » idem • 728 
W. de Kanter, » Teteringen, i 643 
II. v. Meel, » Breda, > 689 

Massa, ingek. 5 hilj., als: 
J. P. Kleiner, te Breda, / 1660 
J. 1. Koopmans, > idem » l&8fi 
F. Rovers, • Teteringen, » 1493 
A. Nuijten, > Breda, • 1485 
G. v. d. Velden, » idem s 1447 

Gegund: het timmerwerk aan W. F. Reichardt 
en het metselwerk aan II. van Meel. 

H e i e n d a a l (N.-Br. i, 28 Juli: het bouwen van 

P. de Bruijn, 
L. Suijkorbuijk, 
Jos. v. Loon, 
M. v. Overveld, 
1'. Stevens, 
A. Koch. 
F. D. Briiglemans, 
gegund. 

's-Hage. 28 Juli, voor rekening van den staat: 
10. bet maken van het zuidelijk deed der werken 
binnen den Merwededijk te Go.-ichem. 

a. voor het geval de schutko'kinurcn en bui-
tenfront-vleiigelmiireu van metselwerk iu bak 
steen worden gemaakt; ingekomen 5 bilj., als: 
D. Volker, Dordrecht en A. Volker Lz., 

Sliedrecht, ƒ 1,508,000 
J. .1. Bekker, Leut, » 1,448,000 
G. A. v. Ilattem, Sliedrecht, » 1,417,000 
S. II. Fortuin, Scheveningen, » 1,892,000 
11. v. Rhijn. Naaiden, » 1,374,800 

h. voor het geval de sub a genoemde muren 
van metselwerk iu basalt worden gemaakt; 
ingek. 5 bilj., als: 
D. Volker, Dordrecht en A. Volker 

Lz.. Sliedrecht, / 1,508,000 
.1. J. Bekker, Leut, » 1,443,000 
G. A. v. Ilattem, Sliedrecht, » 1,420,000 
11. v. Rhijn, Naardeu, » 1386,000 
s. II. I'ernim. Scheveningen, » 1,880,000 
Haming » 1,635,000 

2o. het verdiepen van den mond van do rivier 
de Dordtsche Kil tusschen de kilometerraaien 
129 van de Dordtsche Kil en 126 van het Hol-
landsch Diep: ingek. 2 bilj., als: 
II. Bennik ll.lt/., l'trecht, ƒ 16,850 
G. A. v. Ilattem, Sliedrecht, » 15,900 
Raming , 17,670 

3o. de uitvoering van werken tot normalisee
ring van de Waal onder Gent; ingekomen 8 
hilj., als: 
J. L. Pauwen, Pannerden, ƒ 36,999 
li. A. v. d. Bergh, idem I 36,990 
A. Geldens, 's-lloch, • 86,400 
A. G. Huyskes, Hedel. • 36.300 
.1. II. r. Ilezewijk. Lobit, • 35 958 
F. E. Terwindt, Panneixlen, > 35.600 
H. v. Anroov Jz., Zalt-Bomrocl, » 35,400 
L. A. v. Haatten, Sliedrecht, > 35,150 
Raming > 85,700 

4o. het verrichten van baggerwerk in en 
nabij den Amer en het herstellen en onder
houden van de werken op deze rivier en aan de 
monden van liet Oude-Maasje en de Donge, van 
den dag der gunning van het werk tot en met 
30 Juni '87; ingek. 5 bilj., als: 
A. de Kort, Baardwijk, ƒ 957S 
S. v. Dongen, Raamsdonk, > 9164 
J. Hillen, Grave, a 8980 j 
A. Geldens, 's-Bosch, » 8960 
B. de Waerd, Nieuwenhoorn, i 8690 
Raining ƒ 10,000 

Hougr l eon , 29 Juli, voor rekening der ge 
meente, onder beheer van den architect A. van 
Himbergen: lo. het bouwen van een raadhuis 
zonder leverantie van steen en kalk; minste 
inschr. J. Boellens, te Bladol, voor ƒ 1934.50 
Raming » 2300 

2o. het verbouwen van de school en onder-
wijzerswoning te lloogeloon en de onderwijzers-
woning te Casteren; minste inschr. P. Hicllemans, 
te Bladol, voor f 976 
Raming » 1700 

Beide gegund. 
Z u l t e n 29 Juli: het bouwen van een nieuw 

ziekenhuis bij den geprojecteerden Coehoornsin-
zei; ingek. 29 bilj., als: 
K. 1. Ruijseh v. Dugteren, Utrecht, ƒ 76,842 

C. Revelman, Zutfen, / 60,400» 
J. v. Groenendael, 's-Hage, » 60,130 
K. Blocker, Zutfen, » 59,698 
G. J. Carmiggelt & Zn., Brummen, • 58,800 
E. v. d. Woerd, Deventer, » 58,561 
G. Schurink, Zutfen, » 67,777 
II. I.. Hamer, idem » 56,170 
H. W. Douwcs, idem > 55,990 
gegund. 

A r n h e m , 29 Juli: het̂ maken van eene zink-
bedekking np de manege, met bijkomende wer
ken, onder helleer van den architect A. R. 
Freem; ingekomen 16 bilj., als: 
J. P. Wolsing, 
t'. H. Hopaf, 
J. G. Bruns, 
A. Knoops, 
S. Nijdam, 
A. Jas, 
J. II. v. Riel, 
A. Flipse, 
E. A. Loell'etl, 
F. W. Braat, 
G. II. v. d. Heijden, 
A. Lestraoc, 
II. Onrk, 
A. Pitlo, 
W. Wissing, 
Gebr. v. Dalen, 
gegund. 

S c h i e d a m , 29 Juli: het vernieuwen der 
exercitieschuur met ijzeren kap, voor rekening 
der gemeente; ingek. 4 bilj., als: 
Wnulerlood en Bcrkelaar, Schiedam, / 9895 
W. P. v. il. Laan, Rotterdam, » 867» 
W. Schuurhagel, Schiedam, » 8585 
II. v. Wienhoven, idem > 8100 
gegund. 

H a r l l n g e n , 29 Juli, voor rekening der ge
meente: lo. het herstellen, schoonmaken en 
verwisselen van sluisdeuren; ingek. 7 bilj., als: 

te Arnhem, ƒ 2768 
t idem » 2784 
1 idem » 2760 
» idem » 2651 
• idem » 2585 
> idem l 2395 
» idem ï 2348 
> idem i> 2250 
1 idem o 2224 
» Delft, » 2205 
1 Arnhem, * 2200 
» idem » 2150 
• idem • 207» 
• idem • 2050 

idem » 1815 
D idem » 1793 

te Harlingen, 
» idem 
i idem 
» idem 
» idem 

> idem 
i idem 

ƒ 1000 
925 
788 
727 
676 

640 
619 

C. Vink, idem " » 75,617 
H. Timmer, Meppel, i 73,353 
H. Jansen, Nijmegen, » 72,055 
A. v. Dommelen, idem » 71,988 
M. Rozenburg, Naaldwijk, > 71,522 
A. v. d. Meer, liarlingen, » 71,500 

Nijland. Zutfen, » 89,526 
H. Rood, Gnrse], , 89,505 
D. Bruins, Zwolle, » 67,896 
G. v. Rassel, Utrecht, > 65,989 
G. Boerstoel, Brummen, » 66,900 
C. ter Haar, Winterswijk, • 65,250 
T. G. Bekhuis en D. Damstra, 

Leeuwarden, i 64,964 
K. J. Kalt, Heerenveen, » 63,889 

v. Burk, Oosterbeek en W. 
Wissing, Arnhem, > 63,300 

G. v. Ginkel, Nijmegen, > 63,290 
J. l'iterwijk, Zutfen, > 62,290 
Zandvooi t, Deventer, » 61,295 
J, Koordeman, Zutfen, > 61,247 

H. Haijtink, idem > 60,676 

Gebr. v. d. Meer, 
H. Mooiman, 
G. Spoolstra, 
Joh. Langenhout, 
F. J. Schaafsma, 
W. Bnnneina en J. 

Kramer, 
J. Postbuma, 
gegund. 

2o. het maken ean eene walbeschoeiing langs 
de stadsgrachten, over eene lengte van 400 IL; 
ingek. 7 bilj., als: 
J. de Jong, te Harlingen, ƒ 938 
W. Bonnema en J. 

Kramer, » idem » 820 
F. J. Schaafsma, » idem > 816 
G. Bauritius, i idem » 766 
Gebr. v. d. Meer, > idem » 750 
J. Postbuma, » idem » 724 
J. de Lange, » idem • 684 
gegund. 

Craning en, 29 Juli, voor rekening der ge
meente: lo. het leveren van eenige gegoten 
ijzerwerken ten dienste der afwateringsriolen; 
ingekomen 8 bilj., als: 

R. Hunse, (Assen), / 160 
J. Gorter, ï 157.75 
D. M. v. d. Loeft" & Co., » 147 

2o. het aanbouwen van vier lokalen bij het 
gymnasium; ingekomen 18 bilj., als: 

G. P. v. Erp, / 11,800 
E. Berkenbosch, 
H. Meiier, 
J. N. Kruizinga, 
J. Ibelings, 
R. Hoovingh, 
H. Schellens, 
A. Scbieuder Jr., 
H. Janssen, 
T. Holthuis Sr., 
A. de Vries, 
Ph. Hendriks, 
E. W. Wietzema, 

, 29 Juli 

11,250 
• 10,694 
» 10,374 
< 10,331 
t 10,108 
• 9,937 
» 9,926 
» 9,874 
» 9,814 
» 9,646 
» 9,497 
> 9,333 

het herstellen en met eene 
puinglooiing bezetten van het gedeelte provin
cialen weg van Os naar Ooien, loipende over de 
Meerkade; minste inschr. was C. Kooiimans, te 
Dreumel, voor / 1799. Raming f 2010. 

A r n h e m , 80 Juli: het onderhouden van de 
gebouwen der rijkslandbouwschool te Wagenin
gen en het daaraan uitvoeren van verschillende 
vernieuwingen en hentellingen; ingekomen * 
bilj., als: 
J. Haar Hz., te Wageningen, / T97 
H. A. J. Popping, > idem > 795 
Wed. H. de Vries, > idem > 774 
J. Goossen, > idem » 769 
Raming > 79 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 7 A U G U S T U S 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN-

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 9 A u g . 

' s-Hage, te 12 uren, door liet ministerie van koloniën: Bestek no. 
86. het ijzerwerk voor eene aanlegplaats te Tjilatjap, ten dienste der 
Staatsspoorwegen op Java. in 5 perceelen. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van Andernachsche keien; 
2o. de levering van de turf, vereischt voor de gemeente-administratie 

en de kantoren van de publieke werken der gemeente, en van gascokes, 
ten dienste van de stoomboot der havenpolitic. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het dempen van de sloot 
tusschen de Ruigekade en de Trek vliet, aldaar, benevens het leggen van 
een riool door die demping. 

A m s t e r d a m , te 2 uren. door de Holl. IJzeron-spoorwegmaaNdiappij, 
m kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw, aan het 
Droogbak: 

lo. Bestek no. 367 : het maken van eene eenvoudige en vier dubbele 
waehterswoningen. allen van drijfsteen regelwerk aan den spoorweg 
Amsterdam—Rotterdam, met bijbehoorende werken. Raming / 2i,H ;0; 

2o. Bestek no. 388: de levering van circa 647 M 3 eikenhout voor 
wissels; 

3o. Bestek no. 369: het vergrooten van de goederenloods aan de 
Nieuwe Vaart op het goederenstatiousemplaceiiient Amsterdam (Oosten-
burgergracht.) Raming J 10.000. 

Inl. hij den ingenieur van den weg. kamer no. 154 van genoemd 
administratiegebouw. 

B l e r v l l r t (Zeel.), te 4 uren. door het bestuur van den Klisabeth-
pnlder. iu de directiekeet: het vernieuwen van de houten heschuevng 
aan het buitenfront der wachtsluis van genoemden polder. Aanw. 
te 3 uren. 

J l s l u m (Fr.), door kerkvoogden der Herv. geinwente: het gedeeltelik 
afbreken der kerk met toren en het wederopbouwen der keik met 
nieuwen toren, te Jislum. Aanw. gehouden. Bilj. inzenden bij den 
kerkvoogd B. Ü. Roorda. aldaar. 

D i n s d a g , 10 Aug . 
H e u t r l j k - e n - P a l a n e n (N.-H.), te 9',, uren, bij W. Coppee: het ver

diepten van tochten in den Grooten Upofiter, over eene lengte vau om
streek* 3800 M. Aanw. gehouden. 

W i l l e m s o o r d , te 11 uren, door de directie der marine: het uit
diepen van het zuidelijk gedeelte van het natte dok. Aanw. '.) Aug.. 
te 10 uren. 

l leirt , te 12 uren, door den directeur der artillerie-sta|iel-en-con-
structiemagazijnen, op het bureau zijner directie in de Houttuinen: de 
levering van 800 KG. koper, gegoten in blokken, 30 KG. koper, staaf-
rond, D. 0,032 M. 

Z a l t - B o m m e l , te 1 uur. door deu dijkstoel van het polderdistrict 
Bom meier waard, iu het Stadskofliehuis: het vernieuwen van p. m. 200 
M. pakwerk tusschen de heet. palen no. 231 en 234 onder Nederhemert. 
Inl. bij den districtsopzichter R. Leemhuis, te Zalt-Bommel. 

Dokkunier-NleuwezIJJIen (Fr.), te 4 uren, door het dijksbestuur 
van den En gw'iern mor polder, bij den logementhouder Jors. Meirink: het 
maken van bazaltglooiingen en dito hoofden, benevens het maken van 
besiatingeu en bijbehoorende werken. Aanw. 10 Aug., te 10 uren. 

' s -Bosch , te 7 uren, door de iirina Eekels & Co., ten haren kantore: 
het bouwen van een veestal, met bijlevering der materialen. Inl. bij 
den bouwkundige A. van Lieinpt. Aanw. gehouden. 

• e s t e r b e e k , door den bouwkundige II. A. Klaassen, inliet kofliehuis 
Rozande: het bouwen eener kleine villa, met bijkomende materialen en 
arbeidsloonen. 

Woensdag , I I A u g . 
' s -Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een gebouw voor sluispersoneel bij Utrecht (prov. L'trecht), 
behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbin
ding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur 
Wellan en den ingenieur Kemper, beiden te Utrecht. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 16,470. 

S tompwI jk , te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener 
openbare school met onderwijzei"swoning aan den Veenweg. lid. bij den 
architect W. A. de Zwart, te Voorburg. 

l l l j k e r h e e k (Ov.), te 11 uren, door burg. en weth. van Holten, ten 
huize van K. Jansen in 't Bonte Paard: het bouwen eeneronderwijzers-
woning rnet schuurtje, te Dijkerhock. Aanw. te 10 uren. 

Zwolle, tc 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van de meisjes
school in de Bloeinendalstraat. Inl. bij den gemeentearchitect. Aanw. 
9 Aug.. te 2 uren. 

D o n d e r d a g , 11 A u g . 
A p e l d o o r n , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van ongeveer 1025 M 3 grint; 
2o. het vervoer van ongeveer 1025 M 3 grint, liggende aan het kanaal 

te Apeldoorn, bij de Loobrug, bij de Papegaaibrug te Beekbergen en 
te Loenen. 

B o l s w a r d , te 7 uren, door het college van gasthuisvoogden: het 
bouwen van twee woningen te Pingjum (herbesteding). 

V r i j d a g , I S A u g . 
' s -Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het 

herstellen en verbeteren van Rijkstelcgraallijnen in de afdeeling Amster
dam. Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer, te 's-Hage 
en bij dén lijninspectetir, te Amsterdam. Raming /' 1200. 

' s -Bos rh , te 7 uren, door het college van regenten over de gods

huizen en den alg.•meenen arme, in het Oudemannen-en vrouwenhuis: 
het maken van een gebouw tot verpleging van zieken in het genees
kundig gesticht voor krankzinnigen, te 's-Bosch. Aanw. 9 Aug., te 
10 uren. ' 

Z a t e r d a g , 14 A u g . 
H i i u r l o o (Geld.), te 10 uren, door directeuren van den Hummeloo-

Knschedëscheii kunstweg, in het logement van Binsbergen: het ver
nieuwen iler brug in genoemden weg over de Vordensche beek. Aanw. 
9 Aug., te 2 uren. 

Z u t f e n , te 2 uren: het bouwen van een steenkolen bergplaats bij de 
gasfabriek. Aanw. 11 Aug., te 2 uren. 

l le rge i i -o|i -Zoom, te 2 uren, door burg. en weth.: het leveren van 
van 750 M' hardsteenen trottoirhand. 

H e e r e n v e e n , door den architect L. de Goed te Heetsterzwaag: het 
doen van eene belangrijke verbouwing aan een hoerenhuis te Heerenveen. 

M a a n d a g , H i A u g . 
' s -Hage. iloor burg. en weth.: liet leveren, stellen en onderhouden 

van een pompwerk tuig voor tie rioleering van hot zuidoostelijk gedeelte 
der gemeente 's-llage. 

H l l l H i l a g , 17 Aug . 
Utrecht i te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats

spoorwegen, aau het centraalbureau: Bestek no. 448 het wijzigen 
van het plankier langs de spoorweglmven en uitbreiding vau sporen op 
het stationsemplacement te Hoo êzand—Sappe meer. Aanw. 10 Aug.. 
te 10 uren. 

K o l t e r d a m , ten kantore van de gemeentegasfabrieken. Oost zeedijk : de 
levering van 246 KG. caoutcbomringen. ten dienste der gemeente-
gasfabrieken. 

B o t t e r d a m , ten kantore van de gemeentegasfabrieken Oostzeedijk; 
de levering van gegoten-ijzeren huizon en hulpstukken tot een geza
menlijk gewicht van 517 147 KG. ten dienste der gemeente-gasfa
brieken. 

Woent i l ag , 1* Aug 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 

uitvoering van baggerwerk op bet benedendeel der Nieuwe-Merwede. 
tusschen do kilometerraaien 116 en 118 onder de gemeente Dubbeldam, 
lui. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage. den ingenieur De 
Bruijn en den opzichter Bonen, beiden te Dordrecht. Aanw. 11 Aug. 
Raming ƒ45.70". • 

' s-Hage, te II uren. door het ministerie van waterst. enz: de ver
nieuwing van een gedeelte van het rjjsstnrtehed in den Baardwijk-
sehen overlaat, behoorendo tot de werken van de Maas ui de provincie 
Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage, den 
ingenieur Van llooll', te Vucht. en den opzichter Van der Kallen, te 
Qeertruidenberg. Aanw. 11 Aug. Raming ƒ 6470. 

' s - l l age . te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leveren van 2 meerhoeien met toohehooren en het plaatsen van 7 meer
palen bij de Bnski uithaveu beneden Maassluis, behoorende tot de werken 
van de Nieuwe Maas, het Scheuren aan den Hoek-van-Holland. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, de ingenieurs Leemans 
te Rotterdam en Steijn l'arvé. te Hoek-van-Holland, en den opzichter 
Durieux. te Maassluis. Aanw. 11 Aug., te IP/, uren. Haming ƒ 34*0, 

Honde rdag , I1> A u g . 
' s-Besi h . te 10 uren, door burg. en weth.: het driejarig onder

houd van den straatweg van 's-Bosch naar Best eindigende 30 Juni'89. 
Bilj. inzenden 18 Aug. vóór 3 uren. Inl. bij den gemeentearchitect. 
Aanw. 16 Aug., te 9 uren. 

J a a r s v e l d (LUr.), te 12 uren, door het bestuur der gecombineerde 
uiterwaarden, op het raadhuis: 

lo. het maken van aardewerk aan oevers dier- uiterwaarden; 
2o. het droogmaken van den duiker aan het benedeneind dier uiter

waarden. Aanw. 18 Aug., te 10 uren. 
A p e l d o o r n , te 2 uren, door de Kon. Neder). Locaalspoorwegmaat-

schappij: Bestek no. 22, het maken van toegangen naar de brug over 
de rivier den IJsel, bij Deventer. Inl. hij den hoofdingeiiieur-directeiu* 
K. II. van Brederode, te Apeldoorn, en den sectieiiigenieiir M. K. de 
Wildt, te Deventer. Aanw. 12 Aug., te 2 uren. Raming./ 97.200. 

V r i j d a g , 20 A u g . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door liet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het IIIOV. best.: bet bestorten van een gedeelte zee
wering te Vlissingen, behoorende tot tie zeewerken iu de prov. Zeeland, 
inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, en den 
ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 12 en 14 Aug. Raming f 4000. 

' s -Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het her
stellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen iu de afdeeling Utrecht. 
Int. bij den inspecteur, chef vim het technisch beheer der rijkstelegraaf, 
te 's-llage. en den lijniuspecteur te Utrecht. Riming /" 590. 

W a e n s d a g , 2 5 A u g . 
' s - l l age , te 11 uren. door het ministerie van watei-staat enz.: het 

opruimen van een gedeelte der Ruigte-plaat en van gronden in het bed 
der rivier de Amer, onder de gemeente Hooge-en Lage-Zwaluwe, prov. 
Noord-Brabant, beneden kilometerraai 63. behoorende tot de werken 
voor het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan liet 
bureau voor de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch, en bij den 
ingenieur Ualaud. te Lage-Zwaluwe. Aanw. 18 Aug. Raming ƒ 86.500. 

s -Hage, te 11 uren. door het ministerie van wat ei •staat enz.: het 
maken van verschillende kunstwerken en een gedeelte kanaal met bij
behoorende werken bij den Leidschen Rijn, onder de gemeenten Utrecht 
en Ouden-Rijn, provincie Utrecht, behoorende tot de werken voor den 
aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. 
Inl. hij den hoofdingenieur Wellan en den ingenieur Kemper, beiden te 
Utrecht. Aanw. 18 Aug.. te 11 uren. Raming ƒ 201,600. 
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D o n d e r d a g , 2(1 A u g . 
H a a r l e m , te 11 uren, iloor het ministerie van waterst.enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het maken van een paalschcrm op het 
eiland Wieringen, behoorende tot de Rijks-zecwerken in Xoordllolland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en den ingenieur Hoogenboom. 
te Hoorn. Aanw. 1» Aug. Raming f 3700. 

V r i j d a g , ? ï t u g . 
C a l » (Zeel.) te 11 uren, door het bestuur der waterkeering van den 

Leeiidcit-Ahrahampnlder, in bet vergaderlokaal: het maken, zinken en 
bestorten van 12 zinkstukken, onmiddellijk vóór de bestaande oever-
werken van voirnoemden polder. Aanw.' 20 Aug., te 11 uren en 23 
Aug., te 2 uren. Raming ƒ 121,300. 

L e e u w a r d e n , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het wegruimen van een wrak en een 
hoop steen, gelegen in de kromme Ralg ui dc Zuiderzee, tegenover de 
gemeente Het llildt, prov. Friesland, iu 2 perceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur te Groningen, den ingenieur te Leeuwarden en bij den huiten-
gewoon-opzichter Visser, te Harlingen. Aanw. 23 Aug. 

W o e n s d a g , 2tt Mept. 
' « - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van watent enz.: het om

leggen van deu Oosterspoorweg tusschen de Muider-trekvaart en liet 
station Weesp. met bijbehoorende werken, behoorende tot de werken 
voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam mot de 
Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, tc Utrecht en den inge
nieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 22 Sopt., te 11 uren. 

A F L O O P 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
K a m p e r l a n d (Zeel.), 30 Juli: het verrichten 

van aard- en kramwerken aan den Onrustpolder; 
ingekomen 6 bilj., als: 
A Bakker, te Wissekerke, f 1740 
C. Holier, » Bruinisse, » 1549 
P. v. d. Berge, > Kolijnsplaat, » 1512 
S. Blok, i Kortgene, I 1500 
P, Verburg, » Kolijnsplaat, » 1299 

llimgeveeii, 30 Juli: bet bouwen van eene 
bergplaats voor rozen, onder beheer van den 
architect II. Hoegsma; ingekomen 5 bilj., als: 
M. Spikman, te Hoogeveen, / 1459.50 
J. Westerdijk, - idem • 1268 
J. Scholtemeijer, » idem » 1225 
A. Niehuis, » idem » 1190 
Jac. Kleinmeijer, » Dedemsvaart, » 1039 
gegund. 

's-Hage, SI Juli: het bouwen van 10 woon
huizen aan de Chasséstraat en vier woonhuizen 
aan de Laan-van-Meerdervoort, onder beheer 
van den architect Nic. Molenaar; ingekomen 11 
bilj., als: 

10 huizen 4 huizen massa 
J. Steffens en Wijne-

kus, 's-Hage, j 27,300 ƒ 18,600 f 45,400 
A. D. Lucas. Zeven

bergen. 18,162 
C. Menen, 's-Hage, 27,300 17,900 44.400 
J. II. Houtman en M. 

Houtman, 's-Hage, 25,579 17,681 43.260 
Fr. Roest, idem 26,130 17,100 43.000 
.!. Rosmolen, idern 26,537 15̂ 643 42,100 
I'. v. Vliet C..Iz., idem 21.921 14,314 35,935 
W. v. d. Grijp, idem 21,000 
J. v. d. Ham, idem 20,800 14,490 35,200 
C. J. Koot en L. v. 

Dorst, Gouda, 35,100 
J. v. Groenendaal, 

•s-llage, 19,600 12,300 31,579 
L a n g e r a k , 31 Juli: bet houwen van een 

raadhuis met woning voor den concierge, onder 
beheer van den architect J. J. Mulder, te Ameide; 
ingek. 18 bilj., als: 
E. v. d. Vlist, te Driel, / 3500 
C. de Bruin, » Jaarsveld, » 3333 
M. G. Voormolen, » Nieuwpoort, » 3297 
F. de Bie. » Goudriaan, » 3200 
G. Verweerd, » Langerak. » 3189 
J. Maasland, v Goudriaan, » 3173 
A v. d. Vliet, B Nieuwpoort, » 3150 
J. Coljée, » idem » 3149 
G. den Besten, • idem >' 3085 
P. Boef, » Jaarsveld, » 8060 
C. Verheij. » Ameide, » 3047 
Chr. Kentie, » Gioot-Ammers, » 8000 
H. Schipper-. > Ameide, • 2992 
F. Diepenhorst, » idem a 2987 
J. L. de Jongh, » idem I 2978 
A, L. Schippers, » Nieuwpoort, » 2939 
P. Briedé, » Langerak, » 2937 
J. v. d. Berg, » Ammerstol, • 2880 
gegund. 

M a a s s l u i s , 31 Juli: het rioleeren en dempen 
van slooten; 
hoogste inschr. F. Binnendijk, Vlaardingen, 

/ 15,165 
minste » Van Luipen en Voogd, 

Maassluis, » 12,733 
A m s t e r d a m , 31 Juli: het verbouwen van 

perceel no. 4 op de Raamgracht, aldaar, tot zetel 
van het genootschap Liefdadigheid naar Ver
mogen, onder beheer van de architecten J . P. 
F. van Rossem en W. J. Vuiik; minste inschr. 
I). Cerlijn & Zn. en A. J. de (laan, voor/10,660, 
aan wien het welk is gegund. 

H a a r l e m , 2 Aug.: net bouwen van twee 
woonhuizen op een terrein aan de Dreef, te 
Haarlem, onder beheer van den architect J. 
Wolbers, te Heemstede; ingek. 6 bilj., als: 
Gebr. v. Campen, te Haarlem, / 28,800 
0. v. Ali-. » idem o 22,650 
1'. Brinkman Pz., » idem » 19,495 
Verhagen en Van't Wout, i i idem «18,888 

v. timmeren, » idem • 18,013 
P. 3. v. Liemt, » idem » 17,946 
pegund. 

E n k n u l i e » . 2 Aug.: het vergrooten en ver-
Meren der Zuiderhaven, voor rekening der 
gemeente; ingek. 11 bilj., als: 
II. Bennik, Utrecht, f 108,000 
D. Volker, Dordrecht, » 102,000 
C. Kekhardt. Almeloo, » 99,900 
J- de Groot Ca., Scharwoude, > 99,000 
Jl Kofman cn J. Mantel, Enkhuizen, » 98,477 
C. Blankevoort, Monnikendam, » 94,595 
' de Ruijter, Hardhiksveld en H. 

Schuijt, Alkmaar, » 93,989 

P. Verbruggen, Waddinksveen, ƒ 93,777 
N. Hoogendoorn, Giesendam. » 90,800 
G. Beenhakker Gz.. Sliedrecht en W. 

II. Swets, Hardinksveld, » 83.896 
.1. Konij, Amsterdam, » 83,675 
Raming n 100,000 

S t . - A n n a p a r e c h l e , 2 Aug.: het onderhoud 
der gemeentewerken ged. het 2e halfjaar van 
'86, in 6 perceelen; minste inschr. waren: 
St.-Annaparochie, T. Biilsma. f 288.99 
St.-Jacobiparochie, Wed. M. Bakker, » 175 

idem (Oudedijk), dezelfde, » 90 
L-Vrouvvenparoelno. F. Duhoux, » 169 
Oudehiltzijl, dezelfde, » 87 

Alles gegund. 
Meen. 2 Aug.: de herstelling van den kerk

toren met bijlevering van materialen; ingek. 5 
bilj., als: 
G. B. Broekema, te Assen. ƒ 4048 
C. v. Zoelen, « idem » 3978 
S. J. Weg, » Onderilendam. » 3901! 
J. en A. Pranger, » Stadskanaal, i 3698 
A. .1. Woltersom, n Koevorden, n 3688 
gegund. 
Raming ƒ 3750 

A p p i n g e d a m . 4 Aug.: het verleggen van 
bestaande en het maken van nieuwe aardcbaii'-n 
op geslechte vestinggronden te Delfzijl; ingek. 
7 bilj.. als: 
K. Burema, te Snlwerd, ƒ 1580 
K. S. Ilankens. » Delfzijl. » 1480 
H. K. v. Buureti, » idem » 1430 
.1. Hemmes, « Farmsiim. >» 1420 
II. v. Dijk. » Delfzijl. i> 1324 
G. C. M. Rottingbuis. » idem » 131 0 
J. V, Buuren, - idem » 1198 

Bergen-op-Zoeni. 4 Aug.: bet maken van 
een kaaimuur van baksteen tot vervanging van 
een deel bcklcedingsmunr der voormalige 
vesting, het plaatsen van meerpalen en diverse 
werkzaamheden, voor rekening van de gemeente: 
ingekomen 14 bilj.. als: 
.1. Visser Gz., Papendrecbt, ƒ 28,743 
M. A. v. Loon. Bergen-op-Zoom, » 28.400 
C. Bastiaansen, idem » 27,079 
II. J. Horsten. idem » 26.995 
Mees Visser, Papendrecbt. » 26 800 
J. J. Homstr.i, Bergen-op-Znoni. » 26.447 
P. .1. Visser Pz.. Hansweerd, » 25.552 
J. Gindenlierg Cz., Wemeldinge, » 25.252 
W. de Jong. Breda. » 24.800 
W. Lok, Steenbergen, » 24.510 
C. D. Bolier, Scberpenisse. » 24,500 
B. den Exter v. d. Brink, Krabbendijke. • 21,445 
J. Smit VII, Ridderkerk. » 20,900 
P. Wittouck, Brussel, » 19,474 
gegund. 
Raming ƒ 22.000 

Nijmegen, 4 Aug.: het bouwen van twee 
woonhuizen aan de In-de-Hetouwstraat, onder 
beheer van den architect D. Semmelink: ingek. 
7 bilj., als: 
G. Rijntjes, te Nijmegen, f 14,600 
J. Teunissen. » idem » 13.598 
W. v. d. Wagt, » idem » 13.497 
A. Beuming, » idem » 13.278 
J. B. Smits en J. v. 

d. Peppel, » idem » 12,985 
II. W. v. d. Waarden, i> idem » 12,983 
L. M. Benthem, » idem » 12,740 

Apeldaarn, 4 Aug., voor rekening der ge
meente: lo. het leggen van eene klinkerbestratiug 
te 't Loo, ter breedte van 3.50 M ' ; ingekomen 5 
bilj., als: 

fier atr. M. 
D. W. Bloem, J 5.19 
W. II. de Haan. . 4.99 
C. Wegerif, » 4.93 
H. Mouw, n 4.78 
A. Vulink, i 4.73 

2o. het maken van een grintweg te 't Loo, 
ter breedte van 3.60 M ' ; ingek. 2 bilj., als: 

per atr. M. 
II. Mouw, f 3.58 
A. Vulink, » 3.24 

3o. het leggen van een klinkerbestratiug in 
het paardenspoor te 't Loo, ter breedte van 75 
cM., met bijlevering van puin en grint: ingek. 
6 bilj., als: 

per str. M. 
W. H. de Haan, ƒ 1.89 
H. Mouw, ii 1.34 
D. W. Bloem, » 1.83 
A. Vulink. » 1.24 
C. Wegerif, I 1.22 

M a a s s l u i s , 4 Aug.: het uitvoeren van bag
gerwerk in de haven, voor rekening der ge
meente; ingek. 3 bilj., als: 
D. M. Smits, te Sliedrecht. / 5800 
C. v. d. Vliet, » Dordrecht, » 5630 
A. G. Huvskes, » Hedel, » 5445 

•astwielde, 4 Aug., voor rekening van den 

polder Huninga-Meerland: lo. het bouwen van 
niachinegeliouw, schoolsteen, kolenloods enz.; 
ingek. 8 bilj., als; 
M. en C. Plus, te Winschoten, f 2890 
J. Uier, ii idem i 2798 
G. Heikens, » Oostwolde. » 2725 
K. de Groot, » Winschoten. » 2629 
II. II. Timmer, » Beerta. » 2590 
N. J. Krui/.inga. • Oostwolde, » 2435 
gegund. 

2o. het leveren en stellen van een horizontaal 
werktuig, stoomketel, drijfwerk enz.; ingek. 2 
hilj.. als: 
D. II. Landeweer, te Martenshoek. j 4350 
E. .1. Smit tt Zn., » Hoogezand. • 3995 
gegund. 

l l e v e n l e r , 4 Aug.: het bouwen van een 
overdekte botermarkt, voor rekening der ge
meente: ingekomen 12 bilj.. als: 
II. hammers. te Deventer. ƒ 6095 
F. de Herder. » Zwolle, » 5929 
.'. Witteveen. > Deventer, » 5843 
A. .1. Eggink. . idem • 5841 
W. J. Kolkei t, » idem I 5820 
K. v. Leusen, » idem » 8787 
II. Visscher, « idem » 5760 
.1. E Rood. . idem » 5675 
11. Steenbergen en 

G. W. Pieten, » idem • 5625 
.1. Zandroort, » idem » 5605 
R. v. d. Spoel. » idem » 5598 
E. v. d. Woerd. » idem » 5572 
gegund. 

bovendien 1 biljet van onwaarde. 
'••Hage. 4 Aug.: het houwen van een kerk 

met klokkentoren, voor de Ned. Herv. gemeente, 
under beheer van den architect II. W. A. Croiset 
van Ucbelen: ingekomen 13 bilj., als: 
W. v. Leeuwen, te Hellevoetsluis. f 88.888 
J. v. Groenendaal, » 's-Hage, • 64,000 
l ' . Ver' ruirgen. » Waddinksven, » 63.950 
M. A. .1. Taverne, » 's-Hage. » 63,826 
.1. L. Werdes .Ir. » idem > 63,140 
II. v Bergen Hene

gouwen. » idem » 61.795 
A. Stiirter, » idem » 59.689 
C. Metten. » idem » 58,967 
Gebr. Houtman, » id • 58,637 
W. A. G. Jansen, » Utrecht. » 57.100 
G. v. Rassel. » idem » 53,777 
h. Bleeker. » Zutfen. » 52,600 
.1. Rosmolen. » 's-Hage, » 52.564 
gegund. 

'•-Hage. 5 Aug.: het maken en leveren van 
een ijzeren kustlichttoren, bestemd voor het 
eiland Sapoedi, onder beheer van het dep. van 
marine: ingek. 9 hilj., als: 
Enthoven & Co.. 's-Hage. ƒ 27.023 
Kon. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, te Arasterdam, » 26.000 
Maatschappij de Usel, Kampen, » 24,550 
Kon. Ned. Grofsmederij. Leiden. » 24.500 
Maatschappij de Maas. Rotterdam. » 22.430 
Neiing Uiige! & Co.. Deventer, » 20.798 
C. Deprez. Tilburg. » 18,850 
Penn en Bauduin. Dordrecht, » 18.480 
Ned. Stoombootmaatschappij, Rotterdam.» 18,460 
gegund. 

Veuueramstel . 5 Aug.: de verbouwing der 
openbare school te Amstelveen; ingekomen 7 
bilj., als: 
W. .1. v. Konten, Xessei-Zwahnvebuurt. ƒ 4200 
F. de Koning. Amstelveen. » 3757 
I». .1. v. Mierlo, Sloten. » 3600 
N. Brugman. Amsterdam. n 8245 
C. de Graaf. Zoeterwoude, » 3126.50 
J. Burger. Uithoorn. • 3050 
D. W. Die|K'nbroek. Nieuweramstel, n 2929 

Nrd. Mrttray. 5 Aug.: het bouwen vaneen 
nieuw woonhuis op de kolonie; ingek. 7 hilj.: 
hoogste inschr. G. J. Averdijk, Wije, ƒ 5000 
laagste » W. Bilderbeek. Wamsveld, » 3816 
Raming • 46C0 

A p e l d o o r n , "i Aug.: het maken van de aarde-
baan, de kunst- en andere werken voor het 
gedeelte Apeldoorn—Bandijk (Twelloo) van den 
Locaalapoorweg Apeldoorn—Deventer, volgens 
bestek nu 17; ingek 12 hilj., als: 
H. Th. Wiegerink, Groenloo', ƒ 112.000 
W. F. Weijeisi, Tilburg, » 99.779 
.1. (ï. Huisman, Nijmegen, » 98.750 
L. Brand Dz., Giesendam. » 96 600 
W. A. Swets. Hardinksveld. » 94.500 
B. A. Wiegerink, Groenloo en F. E. 

Terwindt. Pannerden. » 93.600 
I'. H. Joseph. Hilversum. » 93,000 
M. Verhoeven, Prinsenhage, » 92,600 
H. v. Rhijn. Naaiden. » 92.545 
A. Terwindt. Westpannerden, » 9l.2fO 
A. Geldens. 's-lloscil. » 84.800 
Th. Verhoeven, Deventer, » 82.894 
Raming » 103,200 
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G e r i r h c m , 5 Aug.: hot verbeteren van tiet 
privaatgebouw c. a. bij de Willemskazerne te 
Gorichem, onder het beheer der genie, aldaar; 
ingekomen 3 bilj., als: 
A. G. ile Pater, te Gorichem, ƒ 1273 
J. J. Huiler Jz., » idem » 1218 
E. Muilwijk, » idem » 1111 
Raming ,, 137c 

Onderdcndum. 5 Aug., voor rekening van 
het waterschap Hunsingo.>: lo. het opgraven van 
het Startenliuistermaar, lang 6770 .M; ingek. 6 
bilj., als: 
H.'v. [tijk, te Delfzijl. ƒ 6184 
J. Zeldenrust, » Warfum, » 5980 
0. de Ruiter, » Hardinksveid, » 52901 
G. Sneek, .1 Raskwerd, - 4S«i81 
C. de Jong. .1 Nieuwolda. » 4890 
J. B. de Jong, » Driesum, » 4368 J 
gegund. 

2o. a. het gedeeltelijk van de uitwateringsgeul 
c. a. en b. het daarstellen van beschoeiingen en 
richelwerk en het doen van herstellingen aan 
de sluis te Zoutkamp; ingekomen 8 bilj., als: 

J. Timmer, Obergum, 
W. de Vries, Zoutkamp, 
M. Woldringb, idem 
K. R. Danhof, Bailoo, 
A. Woldringh, Zoutkamp, 
II. de Wind, idem 
Ch. v. d. Veen, Mensingeweer, 
.1. B. de Jong, Driesum, 1498 

Gegund, doch sub //. behoudens goedkeuring 
van tied. Staten. 

G r o n i n g e n 5 Aug.: het verven van eenige 
bruggen binnen de gemeente; ingek. 6 biy., 
minste inschr. II. B. Wildevuur, te Groningen; 
voor /' 438. 

a. 5. 
v •>•>(": 

ƒ 2085 J «<SO/ 
1880 2100 1800 
1875 

1970 1754 
1724 
1685 

Arnhem, 6 Aug.: de levering van brandstoffen, in vier perceelen, voor rekening der gemeente; 
ingekomen 5 bilj., als: 

Inschrijvers en Woonplaats. 

II. S. Straker, firma W. Hubertus S Go, 
Gebr. Riemer, 
P, Riemer & Zn., 
G. Hungers, 
R. G. Rutgers. 

Alles per 100 stuks. 
ND. ile vette cijfers ziji: 

loting niet l \ Riemer X' Zn 

perc. 1 
korte turf 

ƒ O « O ' , 
0.05 
0.«7 
0.08 
0.77'/, 

perc 2 
lange turf 

ƒ • • • • ' / , 
0.05 
0.02 
0.08 
0.08» 

perc. 3 
beukenbl. 

perc.4 
denuenld. 

' 0.90 
O S » 
0.95 
0.90 

ƒ 0 .54 
0.54 
0.58 
0.00 

minste inschrijvingssommen. Alles gegund, het 4e perceel na 

' s - l l agv . 0 Aug.: bet herstellen en verbeteren 
van Itijkstegiaallijnen in Friesland en Overijsel: 
ingek. 3 bilj., als: 

te llardegarijp, t' 949 
11 Leeuwarden. B 888 
.1 Dokkum, » 860 

. 980 
Aug.: het verhouwen vaneen 

te Groningen, tot 
van het dep. van 

J. A. Bosnia, 
M. Ferwerda, 
H. de Jong. 
Raming 

G r o n i n g e n _ 
pand nabij het ziekenhui 
sectiegebouw, onder beh 
biunenl. zaken; ingekomen 5 hilj., als. 
J. Versteegh, te Groningen, /' 9690 
E. Herkoiibosch, » idem » 9386 
II. Janssen, » idem ,1 9312 
T, llilarius Wz., 0 Leeuwarden. ,» 9100 
R. Hovingh, » Groningen, ,1 9085 

Nagekomen Afloopeu. 
• H e m e n . 31 Juli: bet wijzigen van het buiten-

talud van den zeedijk vanaf den steenen beer 
bij de Rieiiierdauiiiiorsluis tot op ongeveer 900 
M. oostwaarts van ueze sluis; minste inschr. E. 
Wouda. voor /' 12,300. aan wien het werk gegund 
is. Raming /' 1:1,433. 

BIJ V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 14 A U G U S T U S 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , I A A u g . 

Z i e r i k s e e , te 12l/j uren, door burg. en weth.: het legden van 1050 
M2 winterkrammat, met het bijleveren en verwerken van 200M3schor-
grond op de buiten beloopon van den Oost- en Westliavendijk, den 
Scheepstimmerdijk en den Visschersdijk, en het leveren van 25.000 stuks 
masten of eiken staken, 500 bos Brabantse!» rijs en 50 bos haringbaiid. 
Aanw. gehouden. 

G r o n i n g e n , te I23f% uren, door burg, en weth.: het verven van 
eenige bruggen binnen de gemeente (herbesteding). 

« l l edrec l i f . te 3 uren, door den architect A. Verrnaes Mz., in het 
kofliehuis van G. Blom van der Vlies: het bouwen van een soeiëteits-
lokaal met woning, aldaar. Aanw. gehouden. 

' s - l lage , door burg. en weth.: het leveren, stellen en onderhouden 
van een pompwerktuig voor de rioleering van het zuidoostelijk gedeelte 
der gemeente 's-Hage. 

D i n s d a g . 17 A u g . 
W l l l i g c - L u n g e r a k (Utr.), te IL uren. door burg. en weth.: a. het 

leveren en vervoeren van grint ten behoeve van de wegen bij deze 
gemeente in onderhoud, in perc; h, het vergrooten van do algemeene 
burgerlijke begraafplaats door middel van /and. in één perc. Aanw. 
sub b. te 8 uren, op het terrein achter de Herv. kerk. aldaar. Hilj. 
inzenden voor sub a, daags vóór de besteding, te 4 uren, te Lopik, de 
overigen een half uur vóór de besteding. 

iiavs. te 12 uren, door hot bestuur van den Nieuwen Wostkraaiert-
polder: bet maken van een steenen duiker in de houten suatiesluis van 
bovengenoemde») polder. Aanw. gehouden. 

H a a r l e m , te I uren, door dijkgraaf en heemraden van den Haar-
leumiermeerpolder, ter secretarie des polders, in de Jansstraat: het 
maken van een gernetselden duiker iu den ringdijk nabij de Vijlhuizer-
brug en van twee dukdalven in de ringvaart bij Aalsmeer, in twee 
perceelen. Aanw. gehouden. 

• -Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van ongeveer 
35,400" KG. ijzeren hulpstukken. 

A r n h e m , te 2 uien, door den architect A. R. Freem, in hot Centraal-
gebouw: het amoveeren van een perceel aan de Molenkom en Langstraat 
en het daarterplaatse bouwen van oen pakhuis met bovenwoningen. 

l ' t r r r h t , te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Uostek no. 448, het wijzigen 
van het plankier langs de spoorweg haven en uitbreiding van sporen op 
het statiniisemplaeetnent te lloogezand—Sappemeer. Aanw. gehouden. 

Ni jh roek (Geld.), te 3 uren. door den opzichter M. Hurenkamp, voor 
don landbouwer II. ton Have. bij II. Veldhoen: de herbouw van de 
boerenhofstede do Adelaarshoi" met hijbehoorende schuur, onder Vaassen. 
Aanw. gehouden. 

Noord horn . te 5 uren. door de besturen van liet 4e en 5e onderdeel 
van liet waterschap Wester kwartier, bij K. de Vries: het slatten van 
de Oude- of Halmahuisterrijte, van af den Kolk- of Balmahuisterweg 
tot aan de Kommerzijlsterbiuiienrijte, ter lengte van pl, ID.S600M, Inl. 
bij den architect M. Viets, te Zuidhorn. Aanw. 17 Aug., te l'/j uren. 

Kot te rd a m , ton kanton- van de gemeentegasfabrieken, Oostzeedijk: de 
levering van 246 K(ï. caoutchoucringen, ton dienste der gemeente-
gasfabrieken. 

R o t t e r d a m , ten kantore van de gemeentegasfabrieken Oostzoedijk: 
de levering van gegoten-ijzeren buizen en hulpstukken tot een geza
menlijk gewicht van 517,147 KG., tin dienste dor ge meen te-ga sfa-
brieken. 

W o e n s d a g , tH Aug, 
H a a r l e m , te 10 uren, door don luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, in het bureau aan de Kinderhuisvest: 
lo. het maken van oen fort hij IJmuidon, 4e gedeelte. Raming 

ƒ 16*00; 
2o. het doen van voorzieningen aan de groote kazerne te Haarlem. 

Raming ƒ 2100. 
lïilj. inzonden 17 Aug., vóór 3 uren. Inl. bij den officier der genie, 

te I.lmuiden en genoemden ingenieur te Haarlem. 
--Huge, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 

uitvoering van haggerwerk op het benedendeel dor Nieuwe-Merwede, 
tusschen do kilometerraaien 11(1 on 118 onder do gemeente Dubbeldam, 
hil. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, den ingenieur De 
Bruijn en don opzichter Horren, beiden te Dordrecht. Aanw. gehouden. 
Ruining / 45.700. 

* - l l agc , te 11 uren, door hot ministerie van waterst. enz.: de ver
nieuwing van oen gedeelte van het rijsstortebed in den Baardwijk-
sclien overlaat, behoorende tot de werken van do Maas, in de provincie 
Noord-Brabant. Ju!, bij don hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den 
ingenieur Van Hooft', te Vucht. en den opzichter Van der Kallen, te 
Geertruidenberg. Aanw. gehouden. Raming ƒ 6470. 

••-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wveren van 2 meorhooien met. tnebohooren on bet plaatsen van 7 meer-
Nen hij de Buskruithaveii henoden Maassluis, behoorende tot de werken 
Jail de'Nieuwe Maas, het Scheur on aan den Hoek-van-Holland. Inl. 
'J>j den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage. de ingenieurs Leemans 
Y Rotterdam en Steijn Parvé, to Hook-van-Holland, en den opzichter 
""i'ieux, te Maassluis. Aanw. gehouden. Raming ƒ 3470. 

E n s c h e d é , to 12 uren, door .1. Merkons, in het hotel de Graaft': hot 
WUWen van een verdieping Op zijn woonhuis. Aanw. to 10 uren. 

M i d d e l b u r g , te 2 uren: hot maken en inrichten van een tentoon

stellingsgebouw op het terrein van hot Schuttershof ode Kdele Hand-
hoog", benevens het verrichten van eenige andere werkzaamheden. 

iingM ïrdfii (Fr.), door het polderbestuur van het 4e en 5e veendistrict, 
ter secretarie, aldaar: het gedeeltelijk afbreken en vergrooten van de 
herberg aan de Veensluis onder Tjallebeni. Aanw. 16 en 17 Aug., te 
10 uren. 

Donderdag , ID A u g . 
' s -Koseh, te 10 uren, door burg. en weth.: het driejarig onder

houd van den straatweg van 's-Bosch naar Best. eindigende 30 Juni "89. 
Bilj. inzenden 18 Aug. vóór 3 uren. Inl. bij don gemeentearchitect 
Aanw. 16 Aug., te 9 uren. 

Schoonoord, te 11 uren. door hot bestuur van hot waterschap 
Odoorn, ten huize van T. Kemfer: het maken van een loopdraaj of 
draaivonder over het Oranjekanaal te Odoornerveen, gemeente Odoorn. 

W o l v c g a , te 11 */• uren, Ül de zaal van Pijl: het maken van ongeveer 
7000 H. winterdijk te Oldelarnor. in 2 perceelen en in massa. Inl. hij 
Mr. J. Sickenga. te Wolvega. Aanw. 17 en 18 Aug. 

Jaa r sve ld (Utr.), te 12 uren, door' het bestuur der gecombineerde 
uiterwaarden, op het raadhuis: 

lo. het maken van aardewerk aan oevers dier uiterwaarden; 
ÜO. het droogmaken van den duiker aan het benedeneind dier uiter

waarden. Aanw. 18 Aug., te 10 uren. 
Z i e r i k s e e , te 1 uur, dooi' het dagelijksch bestuur van het waterschap 

Schouwen, aan 'sLandskamer: het verbeteren van den zeedijk tusschen 
de dijkpalen 1 en 6, van het district Borrendamme. Aanw. 16, 17 en 
IS Aug.. te 10 uren. 

Metialdtiui, te 1 uur, door burg. en weth. van Menuldumadeel: het 
uitruimen en vernieuwen van 02 M. walbeschoeiing langs don Kleinen-
dijk te Menalduin. 

H a a r l e m . te 2 uren, door burg. en weth.: hot vernieuwen en 
restaureeron van oen gedeelte van den voorgevel van het raadhuis. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 4000. 

A p e l d o o r n , te 2 uren, door de Kon. Nederl. Lncaalsjioorwoginaat-
schappij: Bestek no. 22, het maken van toegangen naai' de brug over 
de rivier den IJsel, bij Deventer, lui. bij den hoofdingenieur-directeur 
K. H. van Brederode, to Apeldoorn, en den sectieingenieur M. K. de 
Wildt, te Deventer. Aanw. gehouden. Raming / «7,200. 

V r i j d a g . 20 Aug. 
M i d d e l b u r g . te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

hot gebouw van het prov. bost.: het bestorten van een gedeelte zee
wering te Vlissingen, behoorende tot de Eeewerfcen in 'le prov. Z»eland. 
Inl. bij den hoofdingenieur in hot 11e district, te Middelburg, on den 
ingenieur, to Vlissingen. Aanw. gehouden, Raming f 4000. 

' « -Hage , te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: hot her
stellen eu verbeteren van Rijkstelegraatlijnen in do afdeeling Utrecht. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch heheer dei-rijkstelegraaf, 
to s-Hage. trn don lijninspe.'teur te I'trecht. Riming /' 5«o. 

L e m m e r , door het bestuur van den Veenpolder van Echten, bij don 
secretaris: het uitnemen van een gebroken ijzeren bovenas uit molen 
no. 5, staande aan de Middouvaart. en het weder inbrengen van een 
nieuwe ijzeren as. met inbegrip van alle daarmede in-verband-staande 
werkzaamheden, in één perceel. Aanw. 18 Aug., te 10 uren. 

Z a t e r d a g , 'II A u g . 
Utrech t , te 1','s uren, door de commissie van administratie der ge

vangenissen : de levering van ongeveer 7000 bos, tneerendeels lijne, 
Overijselsche bies. van den nieuwen oogst. 

H a a r l e m , te U/j uren. door den architect A. van der Steur Jr., in 
het lokaal Weten en Werken: het bouwen van drio-eu-zestigarbeiders
woningen, op een terrein, gelegen iu het westelijk gedeelte dor stad, 
nabij de Leidsche Vaart. Aanw. 18 Aug., to 10 uren. 

V i s t , bij W. II. Oppedijk: de herbouw der afgebrande huizingo 
Wiguiaua. onder Ahbega. Aanw. 20 Aug.. te 10 uren. 

M a a n d a g . Aug . 
A m s t e r d a m , te 11 uren. door den vico-admiraal, directeur en 

koniinainlant der marine: het maken der gebouwen on hijbehoorende 
werken voor een eentraiil-inagaziju voor vischtorpedo's met bureel, 
laboratorium en werkplaatsen, aan do N.-W. zijde van 's Rijkswerf, 
aldaar. Inl. bij don hoofdingenieur dor,marine, te'Amsterdam. Aanw. 
17 Aug.. bijeenkomst te 10 uien. aan het bureau van genoemden hoofd
ingenieur. 

L o r l i r m , te 1 uur, door don architect J.- Bosch, in liet hotel Bak, 
voor rekening van do R.-K. gemeente: hot houwen van eene kerk mot 
pastorie. Aanw. 20 Aug., te 1 uur. 

D i n s d a g . 24 Aug. 
R o t t e r d a m , to 1 uur, door burg. en weth.: het leggen der sporen 

en wissels naar en op de viaduct op het terrein der gasfabriek aan don 
Oostzeedijk. Inl. aan liet Stadstimmerhuis. Aanw. 10 Aug.. to 11 uren. 

Woensdag , 2!i A u g . 
' s - l lage , te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

opruimen van een gedeelte der Ruigteplaat en van gronden in het bed 
der rivier de Amer, onder de gemeente Hooge-en Lage-Zwaluwe, prov. 
Noord-Brabant, benedon kilometerraai 68, behoorende tot do werken 
voor het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan het 
bureau voor do verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch, en bij don 
ingenieur Galand, te Lage-Zwaluwe. Aanw. 18 Aug. Raming ƒ 8*5,500. 

s - l l age , te 11 uren, dooi- het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van verschillende kunstwerken en oen gedeelte kanaal met bij-
behoorende werken bij den Leidschen Rijn, onder de gemeenten Utrecht 
en Ouden-Rijn, provincie Utrecht, behoorende tot de werken voor den 
aanlog van een kanaal* ter verbinding van Amsterdam met de Mei wede. 
nl. bij den hoofdingenieur Wellan en don ingenieur Kemper, beiden te 
Utrecht. Aanw. 18 Aug., to 11 uren. Raming ƒ 201,000. 
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lire* wijk (N.-Br.), ti' 3 uren door burg. cn weth.: het verbouwen 
der openbare school in de gemeente. Aanw. 24 Aug., te 3 uren. 

I londerdag , 2ft t u t , 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst.enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het maken van een paalscberm on liet 
eiland Wielingen, behoor le tot de Rijks-zeewerken in Xnord-llolliiiid. 
lui. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en den ingenieur Hoogenboom, 
te Hoorn, Aanw. 11) Aug. Raming ; 3700. 

' s - l l o s r h , te 12 uren. dnoi het prov. best.: 
lo. het verhoogen en met keien bestraten van een gedeelte van den 

provincialen weg van l.lehlrop naar Helmond, te Geldroii. Raming 
ƒ 1815. 

2o. het uitvoeren der noodige werken tot 't vervangen van de grint-
haan door eene keibestrating op een gedeelte van den provincialen weg 
van Kindlieven naar Reused, te Gestel. Raming ; 2570: 

3o. het uitvoeren der n lige werken tot het vervangen van de 
grintbaan door eene keibestrating op een gedeelte van den provincialen 
weg van Boksmeer naai St.-Alltiioins. nabij Boksmeer. Raming /'32111; 

4o. het uitvoeren der noodige werken'tot het vervangen valide 
grintbaan door eene keibestrating op een gedeelte validen provincialen 
weg van Best naar Oorschot, te Best. Raming /' 1520. 

5o. het opruimen der houten brug over de Lei op de scheiding der 
gemeenten Tilburg en Hilvarenheek in den provincialen weg van Tilburg 
naar Moergestel, en bet terzelfder plaats,, leggen van ijzeren duikers. 
Raming ƒ 1083. 

's-Hage, 12 uren, door het ministerie van koloniën: delevering 
van brugliggers en schroefpalen. 

H a a r l e m , te 2'/, uren, door bet ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best : het bouwen van afzonde)ingslokalen 
enz., "en bet uitvoeren van verschillende werken aan bet Rijkskrauk-
ziniiigeiigesticht te Medemblik. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de 
onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage. Aanw. HI Aug.. te 2 uien. Raming 
/' 18,000. 

V r i j d a g . ï ; A u g . 
« a l s (Zeel.) te II uren, door het bestuur der waterkeering van den 

Leendcrt-Abrahampolder, in het vergaderlokaal: het maken, zinken en 
bestorten van 12 zinkstokken, onmiddellijk vóór de bestaande oever-
werken van vo ïrnoemden polder. Aanw.' 20 Aug., te 11 uren en 23 
Aug.. te 2 uren. Raming ƒ 121,300. 

L e e u w a r d e n , te 12 urén. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: het wegruimen van een wrak en een 
hoop steen, gelegen in de kromme Balg in de Zuiderzee, tegenover de 
gemeente Het llildt, prov. Friesland, in 2 perceelen. Inl. hij den hoofd-
iiigeuieiii te Groningen, den ingenieur te Leeuwarden en bij den buiten
gewóón-opzichter Visser, te llarlitigen. Aanw. 23 Aug. 

I . o r l i c m . te 1 uur. door Mr. (.'. J. Sickesz: eene verbouwing van »de 
huize de Cloese", bij Lochcm. Inl. bij den architect Nic. Molenaar, 
te 's-Hage. Aanw. 23 Aug.. te 10 uren. 

U i n s d a c 31 A u g . 
H r e d a . te 11 uren, door den koininaiidaiit in het 8e genie-komman-

dement, in het kofliehuis liet Hof van Holland: het bouwen val n 
magazijn voor torpedo's bij de Borgharen, te Hoek-van-Holland. 
Bilj. inzenden :i(i Aug., vóór 3 uren. Inl. bij genoemden kouniiandaiit 
en bij den opzicbthebbeiiden officier te Hoèk-van-Holland. Aanw. 23 
Aug.. te l uur. Raming ƒ 20.700. 

snerk, te 12 uren, door burg. en weth. van Wijinbritseradeel: het 
verbouwen vau de openbare lagere school le (iaastineer en verdere 
daartoe beboorende werken, met bijlevering van alle daartoe benoodigde 
materialen. Aanw. 27 Aug. te 11 uren. 

s - l l age . te 7 uren, door het bestuur der coöperatieve winkelver-
eeniging lagen Hulp, ten haren kantore: den houw van een winkelhuis 
met toeliehooren aan de nieuwe Prinsenstraat, te 's-llage. Inl. bij den 
architect II. .1. Mondt. Aanw. 20 Aug.. te 2 uren. 

W o e n s d a g , 1 Sept. 
M a a s t r i c h t , te 10 uren. door bet ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van bet prov. best.: bet verbouwen van de Rijkskweek-
en leoischonl en het stichten van een nieuw gymnastieklokaal te 
Maastricht. Aanw. 26 Aug., te 10 uren. Raming / 47X00. 

' s - l l a g e . te 11 uren. disir het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van graaf- en baggerwerk langs den linkeroever van den 
Neder-Rijn, in de gemeente Maurik, provincie Gelderland, tiissciien de 
kilometerraaien 64 en 66. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, 
te 's-lhigo, den ingenieur I 'nsteiidijk. te l'trecht. en den opzichter Mann, 
te Reeiien. Aanw. 25 Aug. Raining /'4000. 

V r i j d a g , a Sept. 
' s - l l a g e . te I uur. door het ministerie vau watei-st. enz.: het 

herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen tusschen Haarlem en 
hel Holland-ch Diep. lui. bij den inspecteur, chef van het technisch 
heb •. te 's-Hage. en bij den lijiiinspecteur, te Rotterdam. Kaming 
f 2700. 

Z a t e r d a g , 4 S e p l . 
Utrecht, te 2 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van bet prov. best.: hot vernieuwen en borstraten van eenige 
vakken kliukerbestrating van den grooten Rijksweg der le klasse no. 
3. in de provincie Utrecht. Aanw. 28 Aug. In'l. hij den hoofdingenieur 
te Haarlem en den ingenieur Bleekinaun, te Utrecht. Raming ƒ 7350. 

Maandag , A Sept. 
' s - l l a g e , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de overstorting van de zinkstokken 
oostwaarts van den kop van het hoofd A. gelegen beoosten de Goeree-
sche haven aan de noordkust vau Goedereede eu beboorende tot de 
toewerken in de provincie Zuid-Holland. Inl bij den hoofdingenieur in 
het 10e district, te 's-llage, den ingenieur te lirielle en den opzichter 
Dalebout, te Goedereede. Aanw. 30 Aug. Ruiling /' 5000. 

W a e n s d a g , 2 » Sept. 
' s -Hage , te 11 uren, door hei ministerie van waterst enz.: het om

leggen van den Oostorspoorwog tusschen de Muider-trekvaart en bet 
station Weesp, niet bijbehoorende werken, beboorende tot de werken 
voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam niet de 
Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan. te l'trecht en den inge
nieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 22 Sept., te 11 uren. 

A F L O O P 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
H o r d r r r l i t , 26 .luli, voor rekening der ge

meente: lo. het ophalen van asch, vuilnis, gruis, 
puin enz., voor den tijd van 6 jaren, en van 
iècaliën vixir den rijd van 1 jaar; ingekomen 31 
bilj., als: 

asch en vuilnis fecaliën 
C. v. d. Vlies, Dordrecht, /' 21,000 
0. Ilartog, Sliedrecht, 18,760 ƒ 3760 
T. Klein. idem 20,150 

Gegund aan C. Ilartog, perc. 1 J 17,500, perc. 
2 ƒ 3760. 

2o. de vernieuwing der brug over de Pape-
gatshaven; ingek. 2 bilj., als: 
J. v. d. Vlugt. te Dordrecht, ƒ 2760 
Pcnil en Baiidllin, » idem >i 1902 
gegund. 

8o. de verbouwing van de gemeenteschool no. 
2; ingekomen 2 bilj., als: 
L. Kooiman, te Dordrecht. /' 1648 
A. W. van Aardenne, n idem » 1460 
gegund. 

sloi 'hlrren. 4 Aug.: het verbouwen der be
staande school en het bijbouwen van een school
lokaal met privaten en waterplaatsen aan dc 
openbare school te Siddeliuren; ingekomen 20 
bilj., als: 
E. v, d. Laan. te Schermer, ƒ 4886 

4470 
4375 
4278 , 
4250 
4164 
4120 
4102 
4100.42 
3986 

Winschoten, 
» Zuidbroek. 
i Winschoten, 
» Sappemeer, 
, Noordbroek, 
i Helium, 
i Nieuvvvvol'le 
i Sidilehuren, 
i Groningen, 
) Westeremden.» 3888 
» Schildwolde, » 3875 

Siildeburen. 
Wirdum, 
Helium. 
Stedum, 
Siddeliuren, 
Noordhroek. 

M. Plus. 
11. Schrander, 
.1. User, 
Reinders en Klaassons 
.lob. Bmirke. 
.1 Roelfsema, 
W. v. Zuilen, 
T. L. Kuiper. 
T. Holthuis. 
II. Haan, 
P. v. Dijk, 
S. Buitenkamp, 
II. Nieland, 
K. Spithof, 
W. Rottschiifer, 
H. Edeler, 
A. Pentenga, 
11. Wieringa. 
R. v. Eerden, 
gegund. 

H e l f t , 6 Aug.. voor rekening van het hoog
heemraadschap Delland: lo. het verrichten van 
eenige aarde-, rijsberm-en rietbeslagvverken aan 
de hooge boezemkaden vau bet stoomgemaal 
Van der Goes, aan de Vijf-sluizen ; minste inschr. 
B. de Waerd, te Nieuwenhoorn, voor ƒ 700. 

2o. bet vernieuwer van een gedeelte paalwerk 
in de voorhaven der Vijf-sluizen; minste inschr. \ 
A. van der Loo, te Ketel c. a., voor ƒ 5310. 

80. het leveren, maken en inhangen van 4 \ 
stuks nieuwe deuren, iu de sluis aan het Haantje, i 
nabij Delft, benevens bet verrichten van her-: 
stellingen aan de ijzerwerken der deuren en 

' s - l l a g e , 9 Aug.: de levering van ijzerwerk vo 

3849 
3798 
37118 
3797 
3795 
3654 
3600 
3560 

muurwerken; minste inschr. P. Langeveld, te 
Oversebie, voor /' 800, 

A m s t e r d a m , 7 Aug.: het houwen van een 
sigarenfabriek met kantoor en pakhuis, op een 
terrein aan den N.-Z. Voorbiirgvv.il. boek Arm
steeg, onder beheer van den architect A. Salui 
G.lïz.; ingek. 19 bilj., als: 

E. R. Knijpers, 
II. R. Ilendrikv. Os, 
Gerlijn en De Haan, 
P. S. Rijnierse, 
Corn. Rietsnijder, 
J. .1. Vissers, 

ft Zn., H. Rietsnijder 
P. Kampman. 
II. Kriiijlf, 
W. Raman, 
P. A. Warnas. 
A. T. Heeswijk, 
II. v. Buren, 
W. L. Leibrant, 
Kruijf en Schouten, 
J. Kostd'. 
Boom en Strnijs, 
R. Timman 
W. Vosknijl, 

/' 37,645 
» 36,959 
» 33,5'KI 
» 33,400 
» 33,16(1 
» 32,600 
n 32,429 
» 32.310 
I 32.270 
» 32,110 
» 31,980 
» 31.970 
» 31,964 
- 81,006 
,. 31,663 

31,218 
» 31.200 
» 29.411 
I 28.747 

I. m a r d e n . 7 Aug.: het doen van graaf
werken, het leggen van riolen en buizen, het 
maken van schuttingen en andere afscheidingen, 
benoodigd voor en voortvloeiende uit de voort
zetting der werken tot demping der slooten op 
Ohlegalileóii, voor rekening der gemeente: ingek. 
5 bil.;., als: 
T. Bijkersma. te Leeuwarden. /' 5978 
J. Dokter, • idem » 5750 
A. Braaksma, » idem • 5656 
I. . Kuiepstra, » idem » 4698 
J. Beekman, » idem » 4549 

| gegund. 
] St.-Annaparorhle, 7 Aug.: lo. eene ver-
i tiiiniiering aan de onderwijzerswoning teL.-Vrou-
j weiiparochie; ingekomen 5 bil|.. als: 
II. Bijlsma te Beetgum. ƒ 567 

j S. Smits, » llerlikum. » 533 
I \V. Prins. » Oudebiltzijl. » 477 
' F. liuhoux, ft idem » 469 
I VV. Boorsma, » L.-Vrouweupar., » 467 
'gegund. 

2o. het uitvoeren van verfwerken aan de school, 
aldaar; gegund aan K. van Wijk. te llerlikum, 
voor /' 197. 

A m s t e r d a m , 9 Aug., voor rekening der Hull. IJzeren-spoorwegmaatschappij: Bestek no. 387. 
het maken van drievoudige en vierdubbele wachterswoningen, allen van drijtsteenregelwerk. aan 
den spoorweg Amsterdam—Rotterdam, met liijlielnsneiide werken; ingekomen 16 hilj, als: 

Inschrijvers en Woonplaats, per,:. 1 

II. .1. Meekers. Amsterdam, 
H. v. Es, Haarlem, 
II. v. Buuren, Amsterdam, 
T. Los, Leiden, 
11. London, Haarlem, 
C. Alkcmade Jr., Noordwijk-Binnen, 
C. Killers & Zn.. Haarlem, 
P. J. v. Mierlo, Sloten (N.-H.), 
M. Meijers, Delft, 
P. Leenden, Utrecht, 
L. Kok, IJmuiilen, 
Th. Vos, Delft, 
W. Raman, Amsterdam, 

Raming 

/' 70O0 
6934 
74O0 

7750 

6650 
6397 

6600 

6390 

perc. 2 perc. 3 

ƒ 6,958 

9.495 
11,000 
9,360 

10.850 

9.150 

ƒ 8,730 

10.600 

10.600 

9,745 

9,150 
9.620 

I' 24,500 
' 23.400 

25.100 

2o. Bestek no. 388, de levering van ongeveer 
647 kubieke M. eikenhout voor wissels; ingek. 
6 hilj., als: 

per kub. M. 
Ferd. Clcrcx. te Bokstel. ƒ 42 
M. Kruitberger & Sohn, v Budapest, » 41 
B. H. Cleicx, 
L. Spierings, 
W. Hoettger, 
J. .1. v. d. Eerden Pz., 

to. Bestek no. 369. 
goederenloods aan de 

» Bokstel, 
» idem 
» Wesel. 
ii Bokstel, 

het vergrooten 
Nieuwe-Vaart 

• 34.80 
* 34 
» 33.70 
» 30.70 
van de 
op hel 

gnoilerenstatiotisemplacement Amsterdam—Oos-
tenburgergraebt; ingek. 12 bilj., als: 

C . J. Maks Jz., I. Amsterdam. f 9,880 
II J. Meekers, » idem • 9,786 
K. J. B. v. Dunme, idem ii 9.675 
\V. A. Ver! ruggen. • Waddinksveen. » 9 588 
K. Hilarius Wz., • Leeuwarden. i 9,553 
U. v. Buuren, Amsterdam. i> 9.482 
W. Hainan. idem ii 9.398 
t;. Woud. * idem l 9.339 
A. DoiTOgOest, • Alkmaar. n 9,297 
A. Aalders, Amsterdam, » 9.180 
W. Boon, idem • 9,113 
F, Kaaijmakcrs, idem » 8.850 
Raming i 10.000 

aanlegplaats te Tjilatjap, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java (bestek nu. 66. 

Inschrijvers en Woonplaats. 
pare 1 perc. 2 perc. 3 

J. L. Nering Bógel, Deventer, 
F. Kloos .t Zonen, Alblasserdaui, 
Société Dyle & Bacalan, Parijs, 

ii de la Providence, Mai'chiënne au Pont, ƒ 8645 /' 3456 
De Maas, Rotterdam, 
L, ,1. Enthoven * Co., 's-llage. 
Union. Dortmund, 8245 2970 
Kon. fabr. van stoom-en andere werktuigen, Amsterdam, 
llarkort, Duisburg, 
Société de Seneflé, Seneffe, 
G. B. Meijer, Stadsinusselkaiia.il (Onstwedde), 
Société internationale, Draine-le-Comte, 
Petits lils de F. de Wendel ft Co., Ilaijhigon, 6625 2650 
E. 11. Begemann, Helmond. 
Société anonvme de Malines, Mechelen, 
D. A. Schreiden. Leiden, 
Rotbe Knie, Aken, 
Nederl. Stitombootmaatschappij, Rotterdam, 

De gunning heeft plaats gehad ieder perceel aan den minsten iiischriji 

/' 10.253 

10,552 

perc. 4 

ƒ 89,365 
56,700 

54.300 
62,160 
50.8110 
65.000 
«8.684 
50.400 

63,620 

48.990 
52.500 

57,200 

ƒ 3552 
5218 
:tn-ir, 

perc. 5 1 en 2 

Gecombineerd de 
perceelen 

1. 2 en 3 14 en 5 j 1.2. 3. 4 en 5 

3202 
3175 
3550 
3548 
2160 
3644 
2710 
— 1/ 9275 

3360 
2300 
3746 

27O0 
10,730 

— ƒ «4,613 — 
— 59.745 — 

ƒ 22,354 — — 

55.382 
— — /' 74.700 
— 68.000 
— 72.232 — 

— 
52.400 

— 

- 52.350 -
— 54,800 — 

— 
59.900 

— 

'ü-Hage, 9 Aug.: het dempen der sloot, tas
tenen de Ruigekade en de Vliet, voor rekening 
der gemeente; ingekomen 9 bilj., a Is 
M. L. v. Spanje, 
H. v. Bergen llene-

gouwen. 
J. de Itruijn, 
G. v. d. Drift, 
G. J. v. d. Horst 
b. Iven. 
A. de V A'aard, 

tl' 's-Hage, ƒ 1692 

idem 1645 
1 idem 1600 
» idem 1585 
» idem 1583 
1 Kottordam. 1520 
1 's-Hage, > 1432 

II. Jongenburger, te Waddinksveen, ƒ 1386 
J. II. de Swart Sr., » 's-Hage, » 1348 

Amsterdam, 9 Aug.: het leveren van 16.000 
Anilernachsche keien, in 2 perceelen, voor reke
ning der gemeente; ingekomen 5 bilj., als: 

per M* 
Kampf en Hollander, ƒ 1.818 eerste 7500 M» 

dezelfden, 1.691 tweede » 
Michels. 1.715 eerste '» 

dezelfde, 1.765 tweede » 
W. Goedkoop Dz., 1.685 eerste » 

W. Goedkoop Dz., 
Josué Loeb. 
P. Langendijk, 

Ooste rbeek . 10 
villa, onder beheer 
Klaassen; ingek. 8 
J. v. Buik, 
II. W. Oldenhave, 
A. Gielings. 
D Frederiks, 
W. Salomons, 

ƒ 1.79 tweede 7500 .VP 
1.84 geheele partij 
1.89 » i 

Aug.: het bouwen eener 
van den bouwkundige II. A. 
bilj., als: 
te Oosterbeek, ƒ 4484 
» idem i 4285 
o Arnhem, l 4245 
> Oosterbeek. > 4200 
» idem » 3997 
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II. Gerritsen, te Elden, ƒ 8990 beheer van den architect H. A. de Zwart, t 
VV. liegen. » Oosterbeek, » 3074 Voorburg: ingek. 17 bilj., als: 
Gebr. Geerlings, • idem • 3830 II. v. Bergen Henegouwen, 's-IIaj 
gegund. ! C. Meijers, idem 

Z a l t - l l o n i i n c l . Ill Aug.: het verruiineu van G. v. Bassel. l'trecht, 
p. ui. 200 M. pakwerk tusschen de hektometer- .1. Stellens en Wijnekus, 's-Hage, 
palen 231 en 234, onder Nederheinert, voor, C. v. Eijk, Stumpwijk. 
rekening van het polderdistrict lïoiiniielerwaard i C. v. d. Boom. Delft. 
bavLii deu Meidijk. mgek 4 lal) als 
P: W. v. Ilattem, to Tuil, ' 
I). de Kok, ' » Hoenza-Driel, 
G. Spiering, » Gameren, 
A. Pippol, » Bruehem, 
gegund. 

's-llusrh. 10 Aug.: het bouwen van 

: H. Beijer, Hof-van-Delft, 
/' 3200 .1. i ' . XÏooijman. Stoinpwijk, 
• 8228 > I.. v. Dorst, Gouda, 
» 31SU A. Kleijiigeld. Veur, 
» 8150JA. v. d. Bogaard. Stompwijk. 

P. (.'. I lessing, idem 
n vee-! YV. J. Sprui|t, WUsveen, stal toet bijlevering der materialen, voor de lil'ina .1. J. Balm. V 

Eekels & Co., onder beheer van den architect 
A. van l.iempt; ingek. 0 hilj., als: 

te 's-Bosch, 
» idem 
0 idem 
* idem 
» idem 
1 Berlikum, 

/ 1014 
» löilli 
» 151-0.75 
» 1488 
» 1417 
i 1374 

J. v Rosmalen 
A. Box .t Zonen, 
G. Boudain, 
F. v. Hout, 
C. Jansen. 
A. Klisters, 
gegund. 

W i l l e m s o o r d . 10 Aug.: het uitdiepen van 
het zuidelijk gedeelte van het natte dok. onder 
bet beheer der marine, aldaar: ingekomen 7 
bilj., als: 
A.' Vos Hz.. te Amsterdam. ƒ 4400 
A. Bos. » Helder, » 4197 
II. Hoon. ii idem » 4050 
Gebr. Klein, » idem » 3700 
C. Bos Az., » Dordrecht. » 3500 
\\'. Goedkoop Dz, » Amsterdam. « 3400 
G. D. v. Doorn, » idem » 2990 

Kngvt I r r i i m , 10 Aug.: het maken van liasalt-
glooiingeii en dito hoofden, benevens het maken 
van bestratingen en bijbehoorende werken, voor 

10,800 
0.003 
0.176 
8,999 
8.970 
8,470 
8.270 
8,185 
8,189 
8.158 
s.l lil 
7,005 
7.800 
7,698 
7.520 
7. 1*5 
7,483 

W. de Vries, te Zoutkamp, ƒ 23,300 
» 21,780 .1. Hakker, Kollum, 
ƒ 23,300 
» 21,780 

H. de Herder, I Groningen, ,•> 21,037 
A. Woldringh, » Zoutkamp. » 21,578 
J. ,1. Meirink, i 1 ll/.Wi: lïllll. » 21.140 
C. Hakker. a Kollum. » 21.000 
G. Bleeker, • Staveren. » 20.000 
R. de Boer, s idem » 20,040 
H. CusveUer, » idem » 20.900 
R. Dijkstra. i Kollum, » 20,800 
F. Schaafsma, s Harlingen. » 20,450 
P. de Vries, 1 Lemmer, » 20.357 
J. de Lange, • iliirlingeii » 20.100 
E. de Boer, Lemmer. » 10.000 
H. Meersma, Kollum, i> 18,099 

\ . A. Groenewegen, Nootdorj 
A. v. Tilburg, l.eidschendain, 
\V. F. Schmal. Voorburg, 

Nog niet gegund. 
Maastricht. II Aug.: het bouwen van een 

badhuis in de liogaardestraat. voor de Badhuis-
vereeniging: ingekomen 5 bilj., als: 
E. Banken en P. Luster-

mans. te Maastricht, / ' 7847 
J. Klijn, » idem » 7724 
II. II. Stevens. » idem » 7095 
.1. Limpens. » idem » 7388 
I'. Houten. Heer on J. 

II. Koumans, * idem » 0966 
Z w o l l e . 11 Aug.: het verbouwen der meisjes-

schoot in de liloeinendalstraal: ingekomen 11 
bilj., als: 

l l r e d a , 11 Aug.: het bouwen van 3 woon
huizen met aiuihoorigheileri in den Terh. Boek, 
gemeente Teteringen. onder beheer van den 
architect A. Verlegh. 

Metselwerk, ingek. 5 hilj., als 
F. Ileekei 
C. de Kouter, 
J. v. Boxsel. 
W. v. Boxsel, 
C. Ho,,. 

te Prinsenhage, 
» Breda, 
» Terheijden, 
» Breda, 
n idem 

timmerwerk, ingekomen 8 bilj.. als 
A. v. Gils, 
Am. Hielen. 
J. .1. Koopmans, 
1'. C. Scliruuwen, 
F. Roovers, 
J. v. Dienderen, 
C. Cornelissen. 
VV. 1'. Keicliurdt. 

te Breda 
idem 
idem 
idem 

Teteringen. 
Breda. 
Terheijden, 
Breda, 

Massa, ingek. 5 bilj.. als: 

/' 1475 
» 1373 
» 1869 
» 18K4 

1040 

/ 1653 
1550 
1513 
14118 
1403 
1450 
1305.20 
1255.60 

J. W. II. Brandt, te Oosterhout, f 3698 
G. v. d. Velden. » Breda, » 3228 I 
F. C. Schrauwen, ,> idem » 2842 ! 
A. Vcrnieijs, » Oosterhout, <> 27W5. 
J. J. Koopmans, • Breda, > 2553 | 

Aan de minste inschrijvers van metsel- en | 
timmerwerk is het werk gegund. 

's-Hage, 11 Aug.: het maken van een gebouw 
v i v i r sluispersoneel bij l'trecht. behoorende tot 
de werken voor den aanleg van een kanaal tor 
verbinding van Amsterdam met de Mei-wede; 
ingek. 10 bilj., als 

II. K. (lp de Woerd 
K. A. v. d. Berg, 
.1. L. v. Osch, 
G. v. Unen, 
W. Gerrits, 
D. Bruins, 
II. II. Trooster Jr., 
J. Teunis. 
F. de Herder, 
.1. Pellenkoft St Zn., 
G. Schutte, 
gegund. 

l iarl ingen. 12 Aug.: het maken vaneen 
gemetseld riool, voor rekening der gemeente; 
ingekomen s bilj., als: 
L. Strak en Joh. Huisman, Harlingen, 
.1. Posthiuiia, idem 
G. Aneina. Midhiin. 
F. .1. Schaafsina. Harlingen. 
\V. Bonnema en J. Kramer, idem 
.1. de Jong, Almenum, 
I). Mulder, liarlingen, 
G. Spocdstra, idem 
gegund. 

• l o l l e n (Ov.), 12 Aug.: het bouwen eenei 
nisuw: -iidenvijztrswsning m de huurts; naj 
Dijkerboek, voor rekening der gemeente : ingek. 
II bilj.. als: 
G. Tuitert, Gorsel, 
E. J. Klosters. Diepenveen, 
(i. Kiijipert, Rijsen. . 
F. Bietman. Diepenheim, 
II. .Mulder, Terwolde, 
II. J. Koopman. Holten en J. E. Hode: 

Rnsen, ' » 3447 
D. II. Roosdom en G. Loman, Gorsel, » 3333 
II. Stoevenheld. Holten, » 3jj94 
T. Vorkink, idem » 3290 
.1. W. Witkamp, Markeloo, . 3200 
II. II. Koers. Wierden, • 3149 

Nog niet gegund. 
t|M*l«loorn, 12 Aug 

.NP grint, voor rekening 
bilj., als: 

ƒ 8503 
» 8549 
» 6303 
» 75HO 
» 6805 
a 6480 
» 0467 
•> C0U7 
» 5012 
» 5868 
» 5760 

/ 1098 
'» 1003 

in—J 
» 1019 
» 003 
» 927 
» 868 
» 720 

f 3060 
• 3770 
» 3575 
» 3480 
» 3480 

: het leveren van 1025 
der gemeente: ingek. 5 

J. Hekeina. te Woudenberg / 19,999 
J. V. Lanteren, » idem » 19.83» 
Ph. Verbruggen, » Waddinksveen, » 16,848 
A. C. Willemse, » Vreeswijk, » 16,320 
P. Boks, » Amersfoort, * 15.906 
K. .1. Kiii|sch v. 

Hugteren, » Utrecht, » 16,932 
W. v. Leeuwen, » Hellevootsluis, » 15.644 
G. v. Kassei. » Utrecht, » 15,567 

, ,1. A. Iiiimolin. » Vianen, • 15,339 
F. II. Joseph, » Hilversum, » 14,990 
Raming » 16.470 ƒ 10,800'. 

Moiniiwilk, 11 Aug.: het houwen eener, 
openbare school met ondenvi.izerswiiinng, onder. 

her, 
J 2-37 

2.29s 

2.1'.)'•' 

per H> 
rint riviei ! l i ! 

J 8.09» 

2.055 
1.69 

G. J. Bosveld, Heden. 
II. Mouw .Mz.. Apeldoorn, 
J. I.ankhorst, idem 
Jl. A. de Bok. Nijmegen, 
J. L. Burgers, Zutfen. 

Gegund aan J. L. Burgers, 
' s - l l age . 13 Aug.: het herstellen en verbete

ren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling 
Amsterdam: ingek, 6 bilj., als: 
W. v. Dijk. te 'Jutfaas, 
A. W.Wildberg, ,. Hunnik, 

» Amsterdam, 
» Smilde, 
» Wagenberg, 
s Schiedam. 

K. M. Giesen. 
l i . S. Bos, 
A. Machielsen, 
K. Sneyders de Vogel, 
llaiiiing 

ƒ 1000 
» 1046 
» 989 
» 980 
i) 974 
r 888 

1200 
Amsterdam. 13 Aug.: het verhouwen van 

twee perceelen aan de Laagte Kadijk, onder 
beboer van den architect S. G. Vleeken; ingek. 
18 bilj.: minste inschr. 1). Jl. Hreemer. voor 

' • - l l age . 12 Aug. De bouw van een kerk 
met klokkentoren voor de Ned. Herv. gemeente, 
is niet gegund aan den laagsten inschrijver, 
zooals in ons vorig nommer werd gemeld, maar 
aan K. Bleeker, te Zutfen. 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 21 A U G U S T U S 1880. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag-, '£'l A u g . 

A m s t e r d a m , to 11 uren. door den vice-admiraal, directeur en 
kommandant der marine: liet makeii der gebouwen en bijbehoorende 
werken voor een centraal-magazijn voor visch torpedo's rnet bureel, 
laboratorium en werkplaatsen, aan de N.-W. zijde van 's Rijkswerf, 
aldaar. Inl. bij den hoofdingenieur der marine, te Amsterdam. Aanw. 
gehouden. 

H e l t / i j l . te 12 uren, door burg. en weth.: bet maken van steenen 
voetpaden in en onder het dorp Heveskes. 

L e i d e u , te 12 uren, door burg. en weth.: het dempen van de 
Kool- on Brandewïjnsgraehteu n;et rioleering en bijbehoorende werken. 
Aanw. gehouden. 

Hordrei -hl , te 12 uren, door burg. en weth.: het maken vaneen 
gemetseld riool op eene betonbestorting en beheiing. tot verbinding van 
het riool in den Spui weg en de ijzerenkokers door den spoorweg, aldaar. 
Aanw. gehouden. 

I.iM'liem te 1 uur, door ilen architect J. Bosch, iu het hotel Hak. 
voor rekening van de R.-K. gemeente, het bouwen van eene kerk met 
pastorie. Aanw. gehouden. 

It»nou (Gr.), te 7 uren, door het bestuur van het waterschap Hnii-
singoo, ten huize van van den kastelein Dijkinga: het ruiden en schoonen 
iler wateren, gelegen in het 4e Onderdeel Halloo. 

O M (Ov.), voor mej. .1. G. van Doorninck, aan deu Rozen voorde: het 
verbouwen van drie boerenwoningen en schuur en het houwen van twee 
bakhuisjes onder het buitengoed Boxbergen, gemeente Olst. Aanw. te 
10 uren, te beginnen met het erf De Meijer. 

I l l n s d a g , 24 Aug . 
R o t t e r d a m . to 1 uur, door burg. eu weth.: het leggen 'Ier sporen 

en wïsssls naar en op de viaduct op het terrein der gasfabriek aan den 
Oostzeedijk. Inl. aan het Stadstimmorhui*. Aanw. gehouden. 

Lot-hem [Geld.), te 1 nur, door burg. en weth.: het met klinkers 
bestraten van den nieuwen weg enz. 

A r n h e m , te 8 uren. door den bouwkundige J. Post. in het hotel 
busschoten: het bouwen van een blok huizen, bestaande in 4beneden
en 4 bovenwoningen, aan de Nijholïstraat. 

\ \ ociiNdng . 25 A u g . 
' « - l l a g e , te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

opruimen van een gedeelte der Ruigteplaat en van gronden in het bed 
iler rivier de Amer, onder de gemeente Hooge- en Lage-Zwaluwe, prov. 
Noord-Brabant, beneden kilometenani 63, behoorende tot de werken 
voor het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan liet 
bureau voor de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch, en hij den 
ingenieur Ualand. te Lage-Zwaluwe. Aanw. gehouden. Raming ƒ 86.500. 

s-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van verschillende kunstwerken en een gedeelte kanaal met bij
behoorende welken bij den Leidschen Rijn, onder de gemeenten Utrecht 
en Ouden-Rijn, provincie Utrecht, behoorende tot de weiken voor den 
aanlefl van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. 
al. bij den hoofdingenieur Wellan en den ingenieur Kernper, beiden te 
l'trecht. Aanw. gehouden. Raming ƒ 201,000. 

Deven te r , te 11 uren. door den aannemer en bouwondernemer W. 
.1. Kolkert. aan de directiekeet: het leveren van de benoodigde spiegel
ruiten en de ruiten dubbele dikte voor 10 stuks woonhuizen, zamen 
288 stuks. 

Heeswi jk (N.-Br.), te 3 uren door burg. en weth.: het verbouwen 
der openbare school iu de gemeente. Aanw. 24 Aug., te 3 uren. 

. \euzen, te 3 uren, door het bestuur van den polder Nieuw-Othene, 
in het Nedorl. logement: het maken van werken totdijksverbeteringen 
aanleg van steenglooiing aan den genoemden polder. Aanw. 24 Aug., 
te 3 uren. 

A r n h e m , te 8 uren, door den bouwkundige J. Post, in het café van 
D. Horning, aan de Groote Markt: de belangrijke verbouwing van 
perceel no. 75 aan de Oudekraan. Aanw. gehouden. 

(•ruilingen, 'savonds 8 uren. door \V. R. Casparie, in het kofliehuis 
van H. Veening: het afbreken van eene behuizing en het daarstellen 
van een gebouw voor eene stoomsteendrukkerij met de leverantie van 
inaterialen, aan den Nieuweweg, aldaar. Inl. bij den architect K. 
Hoekzema. Aanw. gehouden. 

Donderdag, 2A A u g . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst.enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het maken van een paalscherm op het 
<'iland Wieringen, behoorende tot de Rijks-zee werken in Noord-Holland, 
'ui. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en den ingenieur Hoogenboom, 
te Hoorn. Aanw. gehouden. Raming ƒ 3700. 

Amersfoor t , te 11 uren, door den architect \V. H. Kam, in het 
kofliehuis het Valkje: het bouwen van een woonhuis voor .1. VV. Doyer, 
Jzn., aldaar. Aanw. 25 Aug., te 11 uren. 

'*-Boach, te 12 uren. dooi het prov. best: 
lo. het verhoogen en met keien bestraten van een gedeelte van den 

Provincialen weg van Geldrop naar Helmoud, te Geldrop. Raming 
ƒ 1815. 

2o. het uitvoeren der noodige werken tot 't vervangen van de grint-
baan door eene kei bestrating op een gedeelte van den provincialen weg 

Eindhoven naar Reusel, te Gestel. Raming / 2570; 
3o. het uitvoeren der noodige werken tot het vervangen van de 

Kr'ntbaan door eene keibestrating op een gedeelte van den provincialen 
van Boksmeer naar St.-Anthonis, nabij Boksmeer. Raming /'3210; 

4o. het uitvoeren dei- noodige werken tot het vervangen van de 

grintbaan door eene keibestrating op een gedeelte van deu provincialen 
weg van Best naar Oorschot, te Best. Raming /' 1520. 

5o. het opruimen der houten brug over de Lei op de scheiding der 
gemeenten Tilburg en Hilvarenheek iu den provincialen weg van Tilburg 
naar Moergestel, eu het terzelfder plaatse leirgen vau ijzeren duikers. 
Raming ƒ 1083. 

Vl l age . te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van brugliggers en schroefpalen. 

I l e m r l k (Fr.), te 12 uren. door kerkvoogden der Herv. gemeente: het 
maken van een nieuw dak met aanverwante werken op en aan de kerk 
te Hemrik. Bilj. inzenden bij den administrateur-kerkvoogd J. P. van 
iler Sluis, aldaar. Aanw. 24 Aug.. te 10 uren. 

Haarlemi te 2'/i uren, door het ministerie van binnenl, zaken, aan 
het gebouw van het prov. best : bet bouwen van afzouderingslokaleii 
enz., en het uitvoeren van verschillende werken aan het Rijkskrank-
Z'iuiigengesticht te Medemhlik. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de 
onderwijsgobouwon enz., te 's-Hage. Aanw. gehouden. Raming/ 18,000. 

litMineker (Ov.). te 3 uren, door burg. on weth.: het houwen eener 
| school en onderwijzerswoning op tu>\\ terrein gelegen aan den Ktiipers-
i dijk, gem Lonneker. Aanw. te In uren. 

Vrijdag, .% ug. 
Catu iZeel.» te II uren. door het be*tuur der waterkeering van den 

i Leendert-Abrabauipoliler. in het v -rgaderlokaal: het maken, zinkenen 
bestorten van 12 zinkstokken, onmiddellnk vóór de bestaande oever-
werken van voornoemden polder. Aanw. 23 Aug., te 2 uren. Raming 

j ƒ 121,300. 
Zegwaard, (Z.-H.), te l l ' / j uren. door burg. en weth.: het opmaken 

en begrinten van den Zogwaartsehen weg binnen de gemeente, over 
eene lengte van 3043 M. Aanw. 23 Aug.. te 11'^ uren. 

Leeuwarden, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: her wegruimen van een wrak en een 

j hoop steen, gelegen iu de kromme Balg in de Zuiderzee, tegenover de 
j gemeente Het liildt, prov. Friesland, in 2 perceelen. Inl. bij den hoofd -
| ingenietn te Groningen, tien ingenieur te Leeuwarden en bij den buiten-
I gewoon-opzieliter Visser, te Harlingen. Aanw. 23 Aug. 

Leebeni, te 1 uur. door Mr. C. -f. Sickesz: eene verbouwing van «de 
huize de (loose", bij Lochem. Inl. bij den architect Xic. Molenaar, 
te 's-Hage. Aanw. 23 Aug.. te 10 uren.' 

's-llHge, te ] uur, door het ministerie van waterst. enz.: de ver
bouw van het perceel C uo. 356, te Brouwershaven, ten dienste van den 
post- en telegraafdienst. Inl. bij den rijksbouwmeester in het8e district, 
te 's-Hage. en bij den hoofdopsichter voor de landsgebouwen J. J. G. 
Rinkes, te Breda. ' Raming ƒ 2880. 

s c h o o n h o v e n . te tl uren. dour (_'. de Pater, te Willige-Langerak, in 
het kofliehuis vin J. van Vliet: het wegbreken van het bestaande ge
bouw en op die plaats bouwen van een bouwmanswoning. Aanw. 25 
Aug. te 2 uren. 

X a t e r d a g , '£H A u g . 
M a k k i i m . te 10 uren. door burg. en weth. van Wonseradeel: 
lo. het herstellen en gedeeltelijk vernieuwen van wallen en bestra

tingen te Makkuni: 
2o. het vervangen van het brugje iu de Molenlaan te Pingjimi door 

een pomp, en het uitvoeren van werken aau de brug tusschen Wit-
marsmn eu Pingjum: 

3o. het venloeren en gedeeltelijk vernieuwen van bestrating te 
Pingjum; 

4o. idem te Exmorra en Deilgnm; 
5o. het herstellen van wallen en een brugje te Arum; 
6o. het maken van een gedeelte paalheschoeüng te Burgwerd. 

Aanw. 23 Aug., te Makkum te 10 uren, Pingjuin te 2 uren en Arum 
te 4 uren, e.i 24 Aug., te Exmorra te 10 uren en te Burgwerd te 
1 uur. 

K o l l u m , te 6 uren. bij II. Eskes: het wederopbouwen der afgebrande 
boerenplaats op het Kollumer Nieuwkruisland. bewoond door f. \V. van 
Dijk. Inl. bij F. Bakker, aldaar, Aanw. 25 Aug., te UML uren. 

Zaa ins l ag (Zeel.), te 1 uur, door het bestuur der waterkoeling van 
de calamiteuse Margaretha-, Kleine (Russens- en Eendragtpolders, ten 
kantore van den secretaris-ontvanger: bet uitvoeren van werken tot 
verdediging van tien oever van den calamiteusen Eend ragt polder Aanw. 
24 Aug., te 11 uren. 

H a a r l e m , te l 1 , ^ uren, door den architect A. van der Steur Jr., in 
het lokaal Weten en Werken: het bouwen van 48 arbeiderswoningen 
op een terrein, gelegen in het oostelijk gedeelte der stad, nabij de 
Amsterdamschepoort. Aanw. 25 Aug., te 10 uren. 
' Ede (Geld.), te 2 uren, door burg. en weth.: het gedeeltelijk uitbreken 
van den grindweg van af het dorp Ede tot aan het station van den 
Nederlandschen Rhijus|Kiorweg en het beklinkeren van dit gedeelte. 
Int. bij den gemeente-opzichter. Aanw. te 10 uren. 

M a a n d a g , » 0 A u g . 
' s-Hage, te 12 uren, door den architect W. B. van Lielland, in het 

Grand hotel en café Central, Lange Poten; het bouwen van 16 dubbele 
arbeiderswoningen op een terrein gelegen aan de Van Ostadestraat, 
aldaar. Inl. bij genoemden architect. Aanw. 23 Aug., te 11 uren. 
Raming f 30,000.. 

' s -Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van muur- en handseinlantarens, rolvormige hanglantarens, kaartjes-
kasten en locomotiefvijzels. in 4 perceelen. 

Za't-llonimel . bij Van der Vlies: het maken van een directiekeet 
met een halven steen beklampt, lang ongeveer 18, breed 5 M, op het 
eiland Rozenburg. Inl. bij den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-
Holland en bij Van der Vlies, te Zalt-Bommel. Aanw. 25 en 27 Aug., 
te 12 uren. 
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D E O P M E R K E R . 

D i n s d a g , S I Aug . 
A n n r s i n u r i . te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, in de tuinkamer van de sociëteit Concordia: het verbeteren van 
den vierkanten stal te Amersfoort. Inl. bij genoemden ingenieur en den 
opzichter van fortilieatiën. Aanw. 28 Aug., te 10 uren. Raming / 6000. 

B r e d a , te 11 uren, door den kommandant in het 3e genie-komman
dement, in het koffiehuis het Hof van Holland: het bouwen van een 
magazijn voor torpedo's bij de Herghaven. tc Hock-van-llolland. 
Bilj. inzenden .'10 Aug., vóór a uren. Inl. bij genoemden kommandant 
en bij den opzichthchbenden officier te Hoek-van-Holland. Aanw. 23 
Aug., te 1 uur. Raming ƒ 29,700. 

' • -Hage, te II uren, door het ministerie van marine: het verdiepen 
van het noordelijk gedeidte van het zijkanaal, gaande uit het Noordzee
kanaal naar Halfweg. Inl. bij den arrondissementsingenieur van den 
waterstaat, te Amsterdam. Aanw. 24 Aug., te 11 uren, 

Nneek, te IS uren, door burg, en weth. van Wijuihritseradoel: het 
verhouwen van de openbare lagere school te üaastmeer en verdere 
daartoe behoorende werken, met bijlevering van alle daartoe benoodigde 
materialen. Aanw. 27 Aug., te 11 uren. 

' s - l l age . te 7 uren, door het bestuur der coöperatieve winkel ver
eeniging Eigen Hulp, ten haren kantore: den bouw van een winkelhuis 
met toobehooron aan de nieuwe Prinsenstraat, te 's-llage. Inl. hij den 
architect II. .1. Mondt. Aanw. 2fi Aug.. te 2 uren. 

W o e n s d a g , 1 Nrpl. 
I l a a s i r i e l i l . te 10 uren. door het ministerie van biunenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het verhouwen van de Rijkskweek-
en leerschool en het stichten van een nieuw gymnastieklokaal te 
Maastricht. Aanw. 215 Aug., te 10 uren. Raming I 47X00. 

' s - l l age . te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van graaf- en haggerwerk langs den linkeroever van den 
Neder-Rijn, in de gemeente Muurik, provincie Gelderland, tusschen de 
kiloineterraaien 64 en 06. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, 
te 's-llage, den ingenieur Castondijk. te Utrecht, en den opzichter Mann, 
te Reenen. Aanw. 25 Aug. Raming / 4000. 

V r i j d a g , : i Kept. 
' s - l l age , te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het 

herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijncn tusschen Haarlem en 
het llollandsch Hiep. Inl. hij tien inspecteur, chef van het technisch 
beheer, te 's-llage. en bij den lijniuspecteur, te Rotterdam. Raining 
ƒ 2700. 

Z a t e r d a g , 4 Nept. 
t ' t r e c l i l , te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het vernieuwen en herstraten van eenige 
vakken klillkerbestratilig van den grooten Rijksweg der le klasse no. 
3, in de provincie Utrecht. Aanw. 28 Aug. Inl. bij den hoofdingenieur 
te Haarlem eu den ingenieur Bleckmaini, te Utrecht. Raming ƒ 7350. 

M a a n d a g , ft Nept. 
' » - l l age , te 11'/, uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de overstorting van de zinkstokken 
oostwaarts van den kop van het hoofd A. gelegen bisvosten de Goeree-
sche haven aan de noordkust van Goedereede en behoorende tot de 
zeewerken iu de provincie Zuid-Holland, lui. hij den hoofdingenieur in 
het 10e district, te 's-llage, den ingenieur te Brielle en den opzichter 
Dalebout, te Goedereede. Aanw. 30 Aug. Riming I' 5000. 

V l l a g e , te I l ' l , uren, door het prov. best.: het maken van een 
basaltiiniur langs de aanlegplaats der haven te Stellendam. Inl. bij den 
hoofdingenieur van den piov. waterstaat, J. van der Vegt, te 's-fiage. 
Aanw. 1 Sept., te 12'/, uren. Raming ƒ 4530. 

Woenadag , 21» Nept. 
V l l a g r , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het om

leggen van den Oosterspoorweg tusschen de Muider-trekvaart en het 
station Weesp, met hijbehoorende werken, behoorende tot de werken 
voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht en den inge
nieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 22 Sept., te 11 uren. 

Prijsopgaaf gevraagd voor de levering van 40,000 harde straat
klinker i Waal mop), RÉonsters met [prijsopgave inzenden voor SS^Aug., 
aan de Secretarie, te Gaasterland. 

D E O P M E R K E R . 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Jls lum, 9 Aug.: het bouwen van een kerk 

en toren aldaar; ingek. 8 bilj., als: 
H. Eldering, te Suameer, ƒ 5448 
H. J. de Vries en F. 

Ozinga, » Dokkum, » 5425 
J. R. Jaiisma, > Hallum. • 5384 
S. 1). Gaastra, » Britswerd, » 5376 
J. Gros, » Wtjns, » 4975 
J. v. d. Steeg, » llaidogarijp, » 4972 
M. Holwerda, » llijum. » 4940 
G. II. Volmer, » Dokkum, • 4759 

Gegund aan M. Holwerda. 
fieuda. 12 Aug., voor rekening der gemeente: 

lo. het afbreken en wederopbouwen van het 
achtergedeelte van het gebouw Arti-Legi; ingek. 
6 bilj., als: 
W. de Jong Wz., te Gouda, f 9660 
J. de Jong Wz., » idem » 7894 
W. Bokhoven, » idem » 7625 
0. J. Koot, i> idem » 6498 
H. J. Nederhorst, » idem » 6443 
B. Hoogerwaard, » idem » 4899 

Gegund aan H. J. Nederhorst. 
2o. het verrichten van eenige huitenverfwerken 

aan gemeentegebouwen. in twee perceelen. 
perc. 1 perc. 2 

W. v. Soest, Gouda. ƒ 360 / 630 
B. Brouwer, idem 850 «30 
J. Vos, idem 340 «11 
J. Rost. idem 249 449 
gegund. 

B o l s w a r d . 12 Aug.: het houwen van twee 
werkmanswoningen bij de zathe Anema. behoo
rende onder het dorp Pingjum. onder beheer 
van den architect J. Dijkstra Az.; ingekomen 7 
bil.;., als: 

te Hindeloopen, 
I Pingjum. 
» Longerhou, 
» Makkum, 
ii Achhuii, 
w Bolsward, 
» Wons. 

P. Gerlsma, 
R. Boschma, 
K. Roedeina, 
P. Kampman, 
F. Bruinsma, 
D. v. Ketel, 
R. M. v. d. Weide, 
gegund. 

I luek. 13 Aug.: het maken van werken tot 
zeewering enz., aan den polder Loven en Wil
lemskerk".; ingekomen 5 bilj. als 

/' 1975 
• Is sc. 
n I-S4 
» 1873 
• 1844 
,, 1667 
» 1643 

J. Meertens, 
L Koole. 
.1. de Bree Fz., 
D. Thoïens, 
D. de Doelder Jacz 

« m i r t . 13 Au, 

• •k. ƒ 2009.80 
n 1811 
» 1805 
» 1777 

1624 

11 
II Neuzen 
, i Hoek. 
>i idem 
» Neuzen. 

: het bouwen van een brug 
over de rivier de~ Dommel, in den weg van 
Waalre naarZeclst, voor rekening der gemeente: 
ingekomen 4 bilj., als: 
K. .1. Vei steeg, te llosterbeek, ƒ 840 
J. Bots, » Valkenswaard,'» 781 
S. v. Kuijk, » Leende, » 759.99 
P. H. v. Mierlo, » Waalre. o 759.50 
gegund. 

Z u i l e n . 14 Aug.: het bouwen van eensteen-
kolenbergplaats bi) de gasfabriek: ingekomen 10 
bilj.. als: 
II. Meijer, te Warnsveld. 

n l.ochem. A. Be» 
I. C. I.armmiggelt, » Brommen, 

Vierakker 
Zntfen. 
idem 
idem 
idem 
idem 

Brammen, 
Lelden, 14 Aug.: het maken van eene dwars-

z; ingekomen 10 bilj., als: 
P. J.ChristiaanseenN.Zekveld, Leiden, /' 10,780 

7,188 

II. J. Mulderije 
L. Nijland, 
B. G. Landeweert, 
G. J. Koordeman. 
G, .1. Kerkmeijer. 
M. v. d. Klip, 
Wed. Klauderman, 

/' 4782 
ii 4496 
II 4480 
» 4461 
» 4420 
» 4350 
» 4267 
» 4137 

4099 
3819 

helling; 
P. J.Chi 
W. P. v. d. Laan, Rotterdam, 
Planjer en Kaptein den Bouwmeester, 

Leiden, » 7.167 
J. C. Tom, idem » 7 095 
Adr. Visser Gz., Papendrecht, » 5,482 
M. Visser, idem t) 5.475 
Tennis Loo, Leiden, » 5.444 
G. Splinter, idem » 5,383 
Ch. E. Verhaalt, idem » 5,275 
•I. Visser Gz., Papendrecht, n 5,185 

N inscho ten , " 14 Aug.: voor rekening der 
gemeente: lo. het maken van p. ui. 70 M. wal-
beschoeiing ten noorden van Engels Til,- het 
'naken van eene klinkerhestrating aldaar eu het 
verlengen van genoemde til; ingekomen 10 
'"Ij., als: 
H. Mitsse, te Winschoten. /'4587 
0. Heikens Gz., » idem "» 3980 

Dik. ii idem ti 3745 
•M. Plus, » idem » 3720 

II. Timmer, 
J. J. Uzer, 
IJ. Hazelholl, 
P. Ravensherg, 
R. I lanugo, 
K. de Gtocth. 

te Beerta, 
II Winschoten, 
ii Oudepekela, 
» Winschoten, 

idem 
idem 

ƒ 3634 
ii 3632 
II 3517 
ii 3490 
» 3239 

3111 
2o. het uitvoeren van onderhoudswerken aan 

den klinkerweg op de Garste en aan dien bij de 
Haffelte, nabij den overweg: ingek. 5 bilj., als: 
H. Timmer, te Beerta, ƒ 576 
B. Tuin, » Ekamp, » 560 
M. Plus. i Winschoten, » 554 
R. Havinga, » idem » 540 
K. de Grooth, » idem » 498 

Bergen-op-Zoom. 14 Aug.: het leveren van 
750 fefl hardsteenen trottoirband voor rekening 
der gemeente: ingek. 6 bilj., als: 
II. .1. Bosman, Rotterdam. 
E. Janssen en Ed. Burliou, Luik. 
B. J. Godeau. Bergen-op-Zoom. 
F. Hudson, Mook-. 
J. B. Petit. Breda, 
Aug. v. Dijk-Petit. Bergen-op-Zoom. » 680 

N l l e d r r r l i l . 16 Aug.: het houwen van een 
socioteitslokaal met woning, aldaar, onder beheer 
van den architect A. Vennaes Mz.; ingek. 14 
bilj.. als: 
B. v. d. Wiel en B. Visser, Sliedrecht, ƒ 17,295 
K. Visser. Katendrecht, 
J. Beverloo. Sliedrecht, 
I'. Streelland. idem 
('s. Bakker. Papendrecht, 
A. Bonsje, Sliedrecht, 
.1. den Engelse, idem 
J. de Rouwe, idein 
C. Beinbard. idem 
II. v. Oosteroiu. Ouderkerk a,d. IJsel 
F. II. Meijer, Sliedrecht, 
W. Hofman, idem 
C. v. Seventer en Co., idem 
D. J. eu .1. v. Riemsdijk, idein 

Z i e r i k s e e . 16 Aug.: het leggen van 1501 M 2 

winterkrammat, niet liet bijleveren en verwerken 
van 200 M 3 scliorgron.i op de liuiteiilieloopen 
van den Oost- en den Westliavendijk, den 
Seheepstiinmerdijk en den Visschersdijk'. en het 
leveren van 25.000 masten of eiken staken, 500 
bos Biahaut-rh rijs en 50 bos haringbaiid; 

ƒ 1275 
II 997.50 
> 740 
II «52.50 
» 637 

17.000 
16.950 

II 16.873 
I' 16 759 
. 10,:',0.> 
II 16,300 
II 16.118 
. Hi.PtlO 
II 15,988 
n 15.95(1 
« 15.750 
« 15,484 

14.89! 

ingek. 12 bilj., als: 
.1. den Boer. 
N. Boot, 
A. v. Popering, 
A. Timmerman Cz.. 
W. Ringelberg, 
P. Vink, 
H. C. v. d. Ende. 
H. Berrevoets, 
M. Hege, 
M. v. Strien, 
.1. I.annners. 
.1. v. Strien. 

M j i i n g e i i 16 Aug. 

ƒ 1124 
I. 1120 
» 1120 

1010 
I. MO 
I. 966 
• 850 
ii 850 
» 800 
ii 799 
» 794 
ii 791 

de levering van HioO 
M 3 puin. franco op den waggon te's-Bosch, voor 
rekening der Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen: ingekomen 4 bilj.. als: 

per M i 
Koppenhagen en Co., 
Job, de Bres Jz., 
A. Geldens. 
J. Hillen. 

G r o n i n g e n . 16 Ao. 

te Utrecht. "ƒ2.50 
» Dordrecht. » 2.20 
ii 's-Bosch. ii 1.78 
» Grave, » 1.75 
: het verven van eenige 

bruggen binnen de gemeente (herbestedin; 
ingek. 7 bilj.: minste inschr. was 11. Alssenia. 
voor ƒ 488. 

A r n h e m . 17 Aug.: het ainovoereti van een1 

perceel aan de Molenkom en Langstraat en het 
daarterplaatse bouwen van een pakhuis met 
bovenwoningen: ingek. 9 bilj.. als: 
A. A. Flipse. ~ te Arnhem, /' 7050 
Gebr. \. Daalen. >> idem . 5691 
B. Bolder, » idem • 5690 
J. Th. Hutten, » idem • 5194 
M. llorstiiik, u idem < 4978 
G. J. Barenbrug, i idem i> 4943 
H. v. d. Sand. » idem » 4900 
A. Jas, » idem s 4860 
J. H. v. Riel, ii idem ii 4594 

gegund. 
W l l l l g e - L a n g e r a k . 17 Aug.. voor rekening 

der gemeente: lo. het vergrooten van de alge-
meent̂  begraafplaats met bijlevering van de 
benoodigde materialen: minste inschr. A. G. 
van Renswoude, te Jaarsveld, voor / 148. 

2o. de levering van gritltzand voor de open
bare wegen. 

Perc. A; minste inschr. G. J. Sturrij, te Qroot-
Amroers, voor / 1.84 per stère. 

Perc. B; minste inschr. P. Visser, te Groot-
Aiiuuers, voor /' 1.73 per stère. 

Utrecht, 17 Aug.: het wijzigen van het 
plankier langs de spuorweghaven en uitbreiding 
van sporen op het stationseinplacement Hooge- , 

zand—Sappemeer. voor rekening der Maatschappij 
tot expl. van Staatsspoorwegen: ingekomen 9 
bilj., als: 
.1. E. Wolrich, te lloogezand, f 11,940 
II. Forinsma, » Grijpskerk, » 10.180 
L. Alons. ii Hoogezand. » 9,989 
.1. N. Kruiziuga, » Groningen, t 9.836 
E. Schreuder, • Sappemeer, •» 9.172 
R. Hunse Jr. en M. J. 

de Bie. i i Assen, » 9,130 
A. Schreuder Jr., •• Groningen, » 9.126 
T. Croon. » idem » 8,957 
G, P. v. Erp, o idem » 8.887 

M j h r o r k 17 Aug.: de herhouw van de 
boerenhofstede de Adelaarshof, met inbegrip der 
oude steenen en zonder rietbedekking, onder 
beheer van den opzichter M. Hurenkamp: ingek. 
8 hilj., als: 
W. A. Korteling, te Deventer ƒ 8490 
II. v. d. Spoel, .1 idem » 8075 
W. Denekamp, » Wilp. » 7885 
II. v. d Hold. ii Apeldoorn, » 7767 
.1. G. Hurenkamp, * TweUoo, » 7710 
T. v. Essen, i Vaasson. • 7698 
II. Mulder, » Terwolde, » 7«70 
.1. Westerink. » Ene, » 7219 
gegund. 
If lining f 7810 

R o t t e r d a m , 17 Aug., ten behoeve der ge
meentegasfabrieken : lo. de levering van ge
goten-ijzeren buizen en hulpstukken tot een 
gezamenlijk gewicht van 517,147 KG.; ingek. 
5 bilj.. als: 

per 100 KG. 
roet zonder 

buisbeilek. buisbedek. 
La société anonvme des 

ateliers de construction 
& forges de la Biesuie, 
Bonliioulx (België). ƒ 6.81 

La IJlanc Georgi & Co., 
Parijs, ) 6.78 6.70 

Van den Berg A: Co.. 
Amsterdam. «.II 5 5.995 

Van den llonert eu Punt. idem 7.10 «.95 
R. S. Stokvis & Zn. Rotterdam, «08 5.94 

2o. de levering van 246 KG. caoutchoucringen; 
ingek. 17 bilj., als: 

j i e r KG. 
Hollander en Vinken, Rotterdam, ƒ9.83 
Van der Kolf en Molhn idem « 9.76'', 
Kohier en WUlecke, II anover. 

extra Para rcdil l 9.50 
enkel N * II 8.75 

('. v. Dorp. Rotterdam. » 9.43',, 
Ch It v eu Bieufait. idem » 9.25 
II. F. Krantz & Co.. idem » 8.90 
Van Rietschoten en Hoiiwens, idem « 8.80 
R. S. Stokvis & Zonen, idem » 8.70 
Auisteid. Caoutchouc Coinp.. Amsterdam,!' 8 24 
J. W. Kraeiner. Rotterdam. » 7.82 
A. Bikkers & Zn., idem • 6 51 
W. Hoven & Zn., idem >• 6.14 
F. v. Wijlick. Luik. • 6.06 
A. Trifet, La Louvière, i 5.70 
Hakker cc Zn.. Ridderkerk. « 5.25 
Gebr. Pellissier, Rotterdam, >' 5.10 

Goes. 17 Aug.: het maken van een steenen 
duiker in de houten suatiesluis van den nieuwen 
WestkraaiertpoMer; ingek. 8 hilj., als: 
F. de Ruijter. te 's-lleerarendskerke. f' 1375 
A. Dalleiiian, » idem "» 1228 
Nic. Steenblok, » idem ii 1224 
Km. de Maat, » llansweerd, » 1088 
.lob. de Jonge, » Biezelinge. i. 1055 
Adr. (ioedeiuati. n llansweerd, • 965 
P. Dronken, » Ka|ielle. , 935 
I. v. d. Bliek. ii Klootinge, • 844 

H a a r l e m . 17 Aug.: het maken van een ge-
metselden duiker in den ringdijk nabij de 
Vijfhuizerbrug en van twee dukdalven iii de 
ringvaart bij Aalsmeer, in 2 perceelen. 

Perceel I, ingekomen 11 bilj., als: 
II. Bakker, Haarlemmermeer. I ne,..-, 
G. de Vries. idem \ 1945 
J. v. d. Heuvel Az., idem r 1868 
G. Blees. Sloten, » 1800 
J. L. de Jongh. Ameide, » 1773 
,T. Heemskerk. Haarlem. » 1750 
Th. L. v. Loog, Halfweg, • 1741 
W. Iliilsliosch. Betmebroek, i 1«75 
P. .1. v. Mierlo, Sloten. i. 1665 
W. A. v. Auistel. Heemstede, » 1515 
11. Zuithof, Haarlem, n 1442 

Perceel 2, ingekomen 4 bilj., als: 
.1. Heemskerk. Haarlem, f 495 
0. Blees, Sloten, '» 450 
II. Zuithol. Haarlem. » 339 
J. v. d. Heuvel Az„ Haarlemmermeer, * 295 

B u i l d e . 17 Aug.: het bouwen van eene open
bare school en onderwijzer-woning; inirek. 3 
bilj., als: 



D E O P M E R K E R . 
W. Oils, 
C. Jailmil, 
H. Pluijniakors, 

Gegund onder 
goedkeuring. 

A l m e l o » . 18 Aug.: liet doen van eenige ver
bouwing aan de bestaa, weverij van de kón 
.stoomweverij .Vijverdal; ingek. 13 bilj., als-

SU 11, ... 4 1 ,_ . J ' 

te Meersen. 
» liunde, 
» idem 

voorbehoud der 

ƒ 12.000 
I 11.40(1 
» 10,743 

ministerieele 

/' 8124 (1. Vixsebovse 11/.., 
E. Scholten S Zn-, 
O. Kappert, 
Jl. llruins, 
C. Eek hardt, 
K. M S| -, 
.1. Eshuis, 
M. Westenberg, 
F. de Heuler." 
J. en II. Nijboll'. 
A. Sclireuders en I.. 

Baineveld, 
Y. Jansen, 
K. A. v. d. Berg, 
gegund. 

a-Naga, 18 Aug.: de levering van ongeveer 
35,406 KG. gegoten-ijzeren hulpstukken ten 
dienste der gemeente-gasfabriek; minste insebr. 
de Nederlandsche Stiioiiibootinaatseliaji|'ij. te 
Hotterdain, voor ƒ 7.21 de HKI KG. 

I l i i l - t n i r d . 18 Aio.'.: bet verbouwen van de 
luchtplaats.lau de geileni|.te Wortelhaven. voor 

Ahneloo. 
" idem 

1 Hijsen, 
i Zwolle, 
I Allllelno. 
• idem 
• idem 

idem 
I Zwolle, 
i Ahneloo. 

idem 
Nijverdal, 
Zwolle. 

/ 2570 
» 2560 
i i 2538 
» 2520 
.) 2468 
» 2330 
' i 2319 

A. Ilosiiius, I.immen. 
J. Kiloman. Alkmaar, 
M. Oorthuis, Egniond-Biimen, 
J. Bieslerbos. Limmen, 
(1. Ihiigewaard, Egmond-aan-Zee, 
P. de Graal! Az., idem 
O. Kaarthuis (Jz.. Egiiiondliinnen 
gegund. 

Middelburg. 18 Aug.: het maken en inrichten 
.'979 j van een tentoonstellingsgebouw, op het terrein 

' i 7749 ! van het Schuttershof «de Edele Handboog", te 
7742; Middelbui g. benevens het verrichten van eenige 

verdere werkzaamheden; ingek. 8 bilj., als: 
A. Ilarentse, ƒ 9194 
J. C. V. .Miert. » 6760 
II. I'. v. d. lioe ,\- Zn., » 8342 
J. M. v. Ilitmars .1 Zn.. i 8339 
W. A. v. d. Harst. » 8203 
M. K. Jeras & Zn., » 7979.79 
r. A. Goethals, • 7658 
W. v. l'ye & Zn., » 7369 
gegund.' 

's-Hesrlt. 19 Aug.: het driejarig onderhoud 
van den straatweg van 's-Boscll naar Best, 
eindigende 30 Juni '89: ingekomen 7 bilj- als: 
\ \ . v. Os». te Nijmegen, f 6504 

7600 
7586 
758 I 
7561 
75-111 
7452 

7442 
7234 
6992 

-V. Hi'ioriist,.., 
•I Dijkstra Az 
f-j. tttema. 
1'. Hamburg, 
I. . Vos. 
L. de Jong, 
Job, Jorritsma 
II. I .amnio j srna. 
I>. v. Ketel, 
D. Taniiiia, 
F. Feenstra, 
gegund. 
Raining 

Uitwijk X. - l ; , 

onder beheer van den architci. 
ingekomen lu Mij., als: 

te Uol>waid, J 1325 
•) idem •> 1195 

idem • 1172 
idoiil 10911 
i i l i M i i >. 1070 

» idem » 992 
* idem » 907 
o klem » 958.25 
•i idem 

1030 
het bouwen van 

A. Machiclsen ft Co., te Wagenberg, ƒ 4568 
M. v. d. Linden. » Zieriksee, o 4469 
(I. C. v. d. Ende, » idem l 4391 
W. Borrevoets, » idem » 4345 
J. Strien. » idem » 3600 
P. Vink. » Noordgouwe, * 3444 
gegund. 

M-llage. 20 Aug.: het herstellen en verbete
ren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling 
l'treelrt; ingekomen 7 bilj- als: 
X. llugedoorn, te Purmerend, 
K. Snevders de Vogel, * Schiedam, 

i ' i j k . W 
K. Ni 
.1. Schouten 
Th. Troost. 
A. W. Wildbcrgli 
Hunting 

Jutfaas, 
" Purmerend, 
» Vinnen, 
. A reen. 
i liunnik. 

/'490 
• 485 
' i 463 
» 480 
l i 475 
•> 473 
» 447 

590 

H. I'. v. ,1. Eerden, 
I'. A. Bloem, 
P. v. Esel, 
A. v. Heessel, 
A. Schelleken* 
A. de Groot, 

Haarlem. 19 Aug.: 
wen vau den voorgl 

Bokstel 
» idem 
> idem 

idem 
i Vocht, 
i idem 
het ged, 

I van 
van bet raadhuis 

5490 
» 5486 
,) 5365 
» 5310 
» 5064 
» 4935 

Itelijk Vernieii-
de voormalige 
ingekomen 12 

.. 18 Aug.. nel oouwell val 
een woonhuis niet schuur, voorZ. van llerwijnen 
ingekomen 11 bilj., als: 
J. E. Ha-pels. Bah'ilonicnbroek X.Br.), /'4200 
II. Kleiuloog. Gender N.-Br.i, « 4100 
D. G. de Graal'. Almkerk ,.N.-Br.). • 4075 
A. v. Gooi, idem 
.1. C'. Ottevanger, idern 
G. Struick. Woudrichein. 
P. Iloiick. (iiessen-Niellwkerk, 
.1. Dijkstra, Werkendam, 
Gehr. Kreukniet, Hardinksveld 
K. A. v. Ifijsvvijk, ilousden 
J. Straver. Andel (N.-Br.) 
gegund. 

'•-Ilaae. 18 AllL'. 

3940 
I 3393 
• 3298 
| 3290 
> 3279 

3278 
32011 
.'949.99 

lo. de uitvoering 

jiistitiekami 
bilj. 
J. II. Lasschuit, 
D. A. Brailkenhurg. 
II. v. Es. 
.Martens & Zn.. 
P. Tijdgaiit, . 
.1. P. A. Nelissen, 
G. P. .1. Beccari, 
C. Killers & Zn., 
S. II: Peijra, 
II. London, 

I P. Brinkman. 
P. C'. Greenings, 
gegund. 
Raming 

V ju-MIMI: II 19 A l l u 

maken vau toegangen naar de brug over di' 
rivier den l.lsel. bij Deventer voor rekening dei 
Kon. Nederl. Locaals|ionrwegiuaatschappij: ingek. 
9 bilj.. als: 
W. i ' . Weijeis. Tilburg, 
W. A. Swets, Hardinksveld. 
A. Terwindt, Westpannerden, 
A. Geldens, 's-Bosch, 

1 Haarlem, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idern 
idem 
idem 
idem 
idem 

/' 44119 
* 4444 
•i 4420 
» 4390 
» 4355 
•i 4333 
» 4275 
•i IL'CO 
I 4123 
» 4107 
» 4100 
» 3625 

Middelburg, 20 Aug.: het bestorten vaneen 
gedeelte zeewering te Vlissingen, beboorende tot 
de zeewerken in de provincie Zeeland; ingek. 7 
bilj., als: 

te Hardinksveld. ƒ 4336 
- Vlissingen. » 4299 
» Neuzen, » 4189 

idem » 4060 
>t idem i i 4036 
.' idem » 3977 

Waddinksveen. » 3881 
• 4000 

A. M. Langeveld, 
C. Maters, 
C F. v. Kraijeiihove 
M. v. ,1. Hoek. ' 
P. A v. ,1. Velde, 
J. Tollenaar. 
Ph. Verbrnggen. 
Raming 

l i r r r h i , 20 Aug.: bet houwen van een woon-
huis en vier ImiiiliHslsen aan de Hoogstraat on-
Oer beheer van den architect ('. A. lioiiibach Czn. 

Anistenlam. mgek. 10 bilj.. als t 
Gebr. van Leeuwen, te l'lreeht, 

4H00 
Bestek no. 22. het 

Gebr. IJzerman 
De Borst, 

Rassel, 
Stolker. 
II- Hageman, 
Gerwich. 
Van Vloten. 
K. Keers. 
C. v. Zeeland, 

f 11.300 
. Niciivver-Amstel,» 10.100 
» Utrecht, » 9.612 
. id » 9.359 
J idem » 8,240 
» Maarsen, » 8,210 
I Breiikelen, ' » 8,120 
» Utrecht, » 7,9'.KI 
. idem . 7.960 
>i idem » 7,677 

t ' irerht. het leggen vau de tweede spoor
baan tusschen Bergen-op-Zooui eu Kruiningen. 
het wijzigen en uitbreiden der stationsterremen 
te Woonsdrecht, Ritlaiiil-llath, Krabhendijke en 
Kruiningen en het verrichten van bijkomende 
werken, ten behoeve van den spoorweg van 
Rozendaal naar Vlissingen, is toegewezen aan L. 
Kalis, te Sliedrecht. voor f 131,800. Raming 

[ƒ 122,000. 

/' 115,000 
» 114.950 
»> 113,333 
i i 113,300 
» 113,000 

...... i . . . ue uitvoering van hag- „. 
gerwork op het benedendeel der Nieiiwe-Mer- .1. G. Huisman. Nijmegen, 
wede: ingekomen 3 bilj.. als: li. A. Wiegerink. Groenloo en F. E 
H. llonnik II.Rz.. te Utrecht, /' 47,500 Terwindt, Pannerden, 
G. A. v. llattem, » Sliedrecht, » 44.900 G. A. v. llattem. Sliedrecht, 
A. Volker Lz., » idem • 42.000 , Th. Verhoeven. Deventer, 
Raming » 45.700 , II. Th. Wiegerink. Groenloo en N. 

2o. het leveren van meerboeien. ankers enz. j Haaien, 's-Bosch, 
en het verrichten van eei.ige werkzaamheden | Raining • »Y,ïUO 
ten dienste eener ligplaats voor schepen hij de Enschedé, 19 Aug.: het bouwen van eene 
Buskinithaven. beneden Maassluis: ingekomen 6 machinekamer en verdere lokalen voor S. Menko: 
hit; „!.. ".".a o " » -•-

112,600 
112.400 
112.100 

111,850 
97.200 

te Maassluis, / 5615 
bUj, als. 
B. C. Weltevreden 
G. Schermers. 
J. Visser Gz., 
B. de Waerd. 
C. de Groot, 
A, Volker I./.. Sliedrecht 

Raming * ' 
8o. de vernieuwing van een gedeelt 

Ingek. 9 hilj,, als: 
G. W. Wegereei'. 

I'ussen. 4570 JP.' en' A^ ' l ijlstra 
echt, » 4340 J. Vosseheli'l. • P.iponilri.... 

'i Nieuwenhoorn, 
» Sliedrecht. 

4184 W. Lasonder 
» 4024 1II. .1. Turin, 

i II. ten Cate, 
> 3450 J II. Lainmerink en G 
• 34701 l'uckriede, 

van het , A. Jeunink, ril-•»..., i >•••• e,n geueeue van het , A Jeliuilik iSSttm ïh.*« "•"dwijSsclten overlaat; [ F. II. Uijdeveld 
A. Geldens.' ' 
J. v. Tuvl Gz., 
J. .1. v. Groiidelle. 
H. J. Dekkers, 
D- de Kok, 
Raming 

te 's-Bosch. 
» Heusden, 
• idem 

Baardwijk, 
i Kerkdriel, 

/ 6530 
» 6467 
» 6465.40 
» 6390 
» 61110 

6470 

te Enschedé 
• idem 
» idem 
» idem 
I) idem 
' i idem 

• idem 
» idem 
» idem 

/ 4444 
'» 3992 
» 3850 
» 3766 
ii 3697 
. 3688 

» 3538 
» 3525 
> 3433 

. J H ' ? *"«•] °»'l<''' 'iet beheer der 
f ' . l i ! ; ,T ' T 1 " , a k < > " v a " f'>" '"j 
/ a no ( 4 < ' ^ ' ' ' T ' " " ' T o verwerken so„, M6.000; minst,. , l l s , | „ , c . j . K a | j s , ' " 
boven de prijzen van het tarief. " i . . , , , „ , 

L S ' I I ' Ï ' M " * ' ' 1 ' Riimhig ƒ i l o b r S e nisiin. j | . Mulder, voor j 17711 
„ u * i * ' " - n * ' H t n u n ' «8-»»g.: iiet houwen eener 

n S T b i r a ' v o o r e i " M v n t e : 

A. Iioiregeest. Alkmaar. f 2Kf,o 
J. Groot. l.ginoi,d-aaii-Zee, „ 2636.40 
-V Bulten, Heiloo. „ j f i 2 7 

J. Schuit, Egmond-Binnen. „ 262» 

, 'uund. 
H a r l i n g r n , 19 Aug.: het herstellen van 

diverse metsel wei keu em., aan de Noorder- en 
Zuidersilssliiizen; ingek. 8 bilj,, als: 
Y. v. d. Wal, te Harlingen, /' 769 
W. Bonneina en J. Kramer, . idem » 670 
Joh. Langenhorst, 'i idem • 645 
G. Spoaïatra, > idem • 644 
I. Posthtiina. » idem » 698 
L. Strak en Joh. Huisman. > idem » 590 
J. de Jong, . Almenum, * 579 
P. Posthuma. » Harlingen, » 497 

^u ud. 
Z i e r i k s e e . 19 Aug.: het verhoogen en ver

beteren van den zeedijk tusschen de dijkpalen 
I en 6 van het district Borrcndamme; ingek. 
II hilj.. als: 

te Burg, f 6000 
» Elkersee, '» 5000 
• Rilland-Bath, » 4000 
• Bruinisse, > 4780 
. Zieriksee, > 4738' 

H. J. Rolneijn 
N. Boot. 
D. Bolier Cz., 
C. Bolier Cz., 
X. Timmermans, 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 28 A U G U S T U S 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
t la .ui t l . . - , :io A u g . 

' • -Huge , te 12 uren, door den arehitect W. H. van Liefland, in het 
Grand hotel en café Central, Lange Poten: het bouwen van 16 dubbele 
arbeiderswoningen op een terrein gelegen aan de Van Ostadestraat, 
aldaar. In), bij genoemden architect Aanw. gehouden. Raming 
f 30,000. 

' s - l l a g e , te 12 men, door het ministerie van koloniën: de levering 
van muur- en handseinlantarens, rolvormige hanglantarens, kaartjes-
kasten en locomotiefvij/els, in 4 perceelen. 

A p e l d a a r n , te 12 uren, door burg. en weth.: het metselen van 
voetingsmuren voor en het plaatsen van den ziekenbarak, op het terrein 
achter het ziekenhuis. Aanw. gehouden. 

H a r l i n g e n , te 1 uur. door burg. en weth.: het uitvoeren van ver
schillende herstellingen aan den Loeuwarder Harlinger Trek weg. Aanw. 
gehouden. 

Z a l t - B a m m e l . bij Van der Vlies, het maken van een directiekeet 
met een halven steen beklair.pt, lang ongeveer 18, breed 5 M , op het 
eiland Rozenburg. Inl. bij den adjunct-ingenieur Francois. Ie Hoek-van-
Holland en bij Van dor Vlies, te Zalt-Hommel. Aanw. gehouden. 

D e v e n t e r , in bet kofliebuis van Spijker, vooi- iNourij en Van dei' 
Lande: het afbreken van den bestaanden en het bouwen van een geheel 
nieuwen stoomscboorsteen met rookkanalen enz. aan hunne fabriek. Inl. 
bij den architect J. ten Zijtholl'. 

I H n s d a g , 31 A u g . 
A n i e r s l e o r t , te 10 uren. door den eei-staanwezend-ingenieur der 

genie, in de tuinkamer van de sociëteit Concordia: het verbeteren van 
aen vierkanten stal te Amersfoort. Inl. bij genoemden ingenieur en den 
opzichter van fortilicatiën. Aanw. gehouden, Raming ƒ 0900. 

B r e d a , te 11 uren, door den kommandant iu het 3e genie-komman
dement, in het kofliebuis bet Hof van Holland: het bouwen van een 
magazijn voor torpedo's bij de Ilerghaven, te Hoek-van-Holland. 
Bilj. inzenden 30 Aug., vóór 3 uren. Inl. bij genoemden kommandant 
en bij den opzichthebbenden officier te Hoek-van-Holland. Aanw. ge
houden. Raming ƒ 29,700. 

's-Hage, te IL uren, door het ministerie van marine: het verdiepen 
van het noordelijk gedeelte van het zijkanaal, gaande uit het Noordzee
kanaal naar iialïwtg. Inl. bij den arrondisscnientsingenieur van den 
waterstaat, te Amsterdam. Aanw. gehouden. 

A r n h e m , te l l 1 / ^ uren. door burg. en weth.: het onderhoud van 
school no. 15 (2e oveigangsschool) van 1 Sept. '86—31 Dec. '68. Aanw. 
gehouden. 

Mneek, te 12 uren, door burg. en weth. van Wijmbritseradeel: het 
verbouwen van de openbare lagere school te Gaastmeer en verdere 
daartoe beboorende werken, met bijlevering van alle daartoe benoodigde 
materialen. Aanw. gehouden. 

'a-Hage, te 7 uren, door het bestuur der coöperatieve winkelver-
eeniging Eigen Hulp, ten haren kantore: den bouw van een winkelhuis 
met toehehooren aan dc nieuwe Prinsenstraat, te 's-Hage. Inl. bij den 
architect H. J. Mondt. Aanw. gehouden. 

Workum. bij A. Feenstra, in het Heidenschap: het bouwen vaneen 
lokaal aldaar. Aanw. gehouden. 

W o e n s d a g , 1 Mept. 
M a a s t r i c h t , te 10 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het verbouwen van de Rijkskweek-
en leerschool en het stichten van een nieuw gymnastieklokaal te 
Maastricht. Aanw. gehouden. Raming f 47,C00. 

' s -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van graaf- en baggerwerk langs den linkeroever van den 
Neder-Rijn, in de gemeente Maurik, provincie Gelderland, tusschen de 
kilometerinaien 64 en 66. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, 
te 's-Hage, den ingenieur Castendijk, te Utrecht, en den opzichter Mann, 
te Reenen. Aanw. gehouden. Raming f 4000. 

D e v e n t e r , te 11 uren, in het koffiehuis van G. J. Slctering: het 
verbouwen van een heerenwoonhuis aan de Korte Bissc hopst iaat tot 
winkelhuis met bovenwoning, voor B. J. Remmelder. Aanw. gehouden. 

M a a s s l u i s , te 11 uren, door M. Wuister: het uitvoeren van bagger
werk tot bevordering der zegenvisschery «Graaf van Bylandt" in de 
Brielsche Maas tegenover Zwartewaal. 

R a a m a d a n k iN.-lir . i . te 11 uren, door burg. en weth.: het uitvoeren 
van eenige werken tot plaatsing van een uurwerk en het aanbrengen 
van een torenklokje in het gemeentehuis, aldaar. 

N i j m e g e n , te 1 uur, door den dijkstoei van het polderdistrict Circul 
van de Ooy, in het Geërfdenhuis: 

lo. het onderhouden der wegen van af 1 Sept. '86—30 Juni '87, met 
bijlevering van daarvoor benoodigde 565 stère grint, in 3 perceelen; 

2o. het maaien van riet en strooisel, in 4 perceelen; 
8o. het knoten van wilgenbooinen per vim, in 2 perceelen; 
4o. het reinigen der tochtslooten, in 7 perceelen. 
Z e v e n h u i z e n te 4 uren, namens kerkvoogden der Herv. gemeente, 

bij E. Bron: het bouwen van een nieuw pastoriegebouw, met bijlevering 
van alle benoodigde bouwstoffen enz. Inl. bij den architect J. Siccama, 
te Leek. Aanw. 1 Sopt, te 12»/i uren. 

A r n h e m , 'savonds 8 uren, in het café vanJ.Eich: het af breken van 
eenige oude woningen en wederopbouwen van negen onder- met boven
woningen. Inl. bij Gebr. van Üaalen. Aanw. 30 Aug. 

Groningen, 'savonds 9 uren, in het hotel de Unie: het bouwen van 
een burgerhuis, op een terrein, gelegen aan den Oosterweg, voor H. D. 
Del gorge. Inl. bij den architect S. van Veen, te Groningen. 

S c h o o n h o v e n , hij den gemeente-architect: de levering van p. m. 
120 stère grint en p. tn. 100 stén? grintzaud, franco op den wal. 

limit!et-iliitf . 2 Nrnt . 
Groningen, to 123;'j uren, door burg. en wetb,: de vergrooting van 

bet gebouw der Zuiderbewaarschool, onder bijlevering van alle bouvv-
stotlèn, enz. Hilj. in/enden uiterlijk 1 Sept. Aanw. 30 Aug., te 10',', uren. 

KiiMchetle, te 1 uur. door Mr. II. ter Kuilt' Kz.. in het logement De 
Graalf: het bouwen van een koetshuis met stalling en 2 woningen op 
't buitengoed het Wonldrik. nabij Knscliedé. Aanw. te 10 uren. 

L e e u w a r d e n , 'savonds te H uren. door de lii ma Swildens eu Kuipers, 
aldaar: het houwen vim een fabrieksgebouw en pak lui is aan de Har
linger trekvaart. Aanw. 31 Aug.. Iu 11 uren. 

V r i j d a g . 3 Sept. 
' s - l l n g e , te 1 uur, dom- bet ministerie van waterst. enz.: het 

herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen tusschen Haarlem en 
het Hollandsen Hiep. Inl. bij den inspecteur, chef van bet tecbnisch 
beneer, te 's-llage, en bij den lijninspecteur, te Rotterdam. Raming 
f 87< 0. 

Z a t e r d a g , 4 Sept. 
W«Ivcga f te 10 uren. bij M. Mijl: liet maken en stellen van een 

nieuwen windwatermolen in den nieuwen pulder te Hldelamer. van Mr. 
.1. Sickenga, te Wolvega. 

Hi i rn ie rvvoi ide . te 11 uren, door burg. en wetb. van Üantumadeel: 
het bouwen van een tweede schoollokaal bij het bestaande schoolge
bouw te Roodkerk. Aanw. 2 Sept., te 11 uren. 

I l ave l t e (Dr.), te 12 uien. door buig. en weth.: het bouwen van eene 
onderwij/eiMvoning te L'tlëlte. Aanw. IJl Aug., te 12 uren. 

M i d d e l b u r g , te l ' ; 5 uren. door de st<rorutiainw'ogiuuat<cliappij 
Hreskeiis-Maldegbein. in het hotel de Nieuwe Doelen: bet aanbrengen 
van een ballastbed, liet leggen der sporen en wissels en eenige verdere 
werken, voor de lijn lireskens—Maltleghein en tien zijtak naar Sluis, 
lui. bij den ingenieur J. Schotel, te Rotterdam, en den hoofdopzichter 
.1. Wind Gz., te Breskens. Aanw. 1 Sept.. te beginnen te Breskens, na 
aankomst van de boot uit Vlissingen, te 7-50 uren. 

L e l d e n , te 2 uren, in het café de (..ouden Leeuw: eene belangrijke 
verbouwing van het perceel aan de Botermarkt nn. 8. Inl. bij Jen 
architect W. A. van Lith. 

U t r e c h t , te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het vernieuwen en herstraten van eenigü 
vakken klinkerbestratiiig van den grooten Rijksweg der le klasse no. 
3, in de provincie Utrecht. Aanw. gehouden. Inl. bij den hoofdingenieur 
to Haarlem en den ingenieur Bleckmanii, te Utrecht Raming / 7350. 

M a a n d a g , A Sept. 
' s - l l a g e , te l l ' / i uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de ovorstorthig van de zinkstukken 
oostwaarts van den kop vau het hoofd A, gelegen beoosten de Goeree-
sche haven aan de noordkust van (ioedereede en beboorende tot de 
zeewerken in de provincie Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in 
het 10e district, te 's-Hage, den ingenieur te Brielie en den opzichter 
Dalebout, te Goedereede. Aanw. SO Aug. Raming / 5000. 

V l l a g e , te l i ' / , uren, door het prov. best.: het mak.MI van een 
basaltmuur langs de aanlegplaats der haven te Stellendam. Inl. bij den 
hoofdingenieur van den prov. waterstaat, J. van der Vegt, tc 's-Hage. 
Aanw. 1 Sept., te 12*/, uren. Raming ƒ 4530. 

D i n s d a g , 7 Sept. 
U t r e c h t , te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, in het gol>ouw voor Kunsten en Wetenschappen: het herstellen 
van de bomvrije kazerne in het fort op de Riltstraat, onder het beheer 
der genie, te Utrecht. Bilj. inzenden uiterlijk 6 Sept., vóór 3 uren. Inl. 
bij genoemden ingenieur. Raming j 1600. 

I l a a r e n , te IL uren, het uitvoeren der schilderwerken aan het in-
aanbouw-zijnd gesticht met gasthuis, schoollokalen enz. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats* 
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 449, het verrichten 
van herstel, ingen en het uitvoeren van daarmede in-ver band-staande 
•werken aan de gebouwen, kunstwerken en verdere inrichtingen van den 
spoorweg Zwolle—Almeloo. Aanw. 2 Sept., na aankomst van trein 463, 
te Almeloo. Raming j 12,460. 

Waensdag , 6 Sept. 
H e l l e v o e t s l u l s , te 11>/S uren, door de directie der marine: het 

maken van een regenbak met bijbehoorende werkzaamheden bij het 
marinewoonhuis no. 1. Aanw. 1 Sept.. te 2 uren. 

si een wijk, door den architect B. Rouwkema, namens IJ. Veurman: 
het bouwen van een nieuw woonhuis aan den Cornputsingel. Aanw. 1 
Sept., tc 3 uren. 

D o n d e r d a g , O Sept. 
Duls t e rvoorde (bij Deventer), te 12 uren, door het R.-K. parochiaal 

kerkbestuur van den H. Martinus, in het kufliehuis van B. Arends: het 
bouwen eener kerk met toren e» sacristie. Inl. bij den architect G. te 
Riele Wz., te Deventer. Aanw. 8 en 9 Sept., te 11 uren. 

.lieu/en, te 3 uren, door het bestuur der waterkeering van den 
calarniteusen polder Nieuwe Neuzen, in het Nederlandsch logement: het 
maken van werken tot verdediging van den oever van den bovenge-
noemden calarniteusen polder. Aanw. 2 Sept., te 11 uren en 6 Sept., 
te 2 uren. 

D i n s d a g , «4 Sept. 
B e e k - e n - D o n k , te 4 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen 

van de brug over de Liesloop, in den grintweg Peeleind-Donk. Inl. bij 
het gemeentebestuur. Aanw. 14 Sept., te l uur. 

W o e n s d a g , f » Mept. 
' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van verdedigingswerken langs den God-zij-dank polder, aan den 
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linkeroever van liet Scheur, beneden Maassluis, voor de verbetering van 
den waterweg langs Rotterdam naar Zee. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Leemans, tè Botterdam, en den 
ingenieur Steiju Parvo, te Hoek-van-Holland. Aanw. 8 Sept. Haming 

/ 4861. 
o l l a g e , te 11 uren, donr liet ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van baggerwerk langs den rechteroever van het Scheur, 
beneden Vlaardingen, ter opruiming van de plaat bij de Vergulde Hand, 
voor de verbetering van den waterweg langs Botterdam naar zee. lui. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, den ingenieur Leemans, 
te Rotterdam en den tijdelijk adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-
Holland. Aanw. 8 Sept., te 11'/a uren. 

' s - l lage , te 11 uren, door hot ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van werken tot voorziening van den rechteroever der rivier de 
Maas, in de gemeente Klsloo, hertogdom Limburg, tusschen de kilo
meterraaien 27 en 28. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 
's-Hage, den ingenieur Van Ilooil, te Vucht. en den opzichter Willems, 
te Maassluis. Aanw. 8 Sept. Raming ƒ 14,00t). 

tlattlidaR . 20 *cpt . 
'ft-llage. te ll ' / ï uren, door het prov. best.: het maken van den 

ijzeren bovenbouw voor de brug over de Oude Maas, nabij de haven van 
Barendrecht. lui. bij den hoofdingenieur J. van der Vegt, te s-Hage, 
en den ingenieur .1. A. Roijer, re Barendrecht. Raming /' 2U0.0OO. 

IMnsdag , 21 Mept. 
l i refht , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staats

spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 440, het verrichten van 
grondwerken, het leggen eu wijzigen van sporen en wissels, en het 
uitvoeren van eenige bijkomende werken, ton behoeve van de uitbreiding 
der werkplaats op het station Zwolle. Aanw. 11 Sept.. te 12',t uren. 
Raming /' U8.001). 

L ' t r ech t , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 445, liet maken van 
de uitbreiding der werkplaats op het station Zwolle. Aanw. 11 Sept., 
te 12»/i men. Raming f 263,600. 

Y r i j d i i g , 24 Mept. 
V l l a g e , te 1 uur, door liet ministerie van waterst. enz.: het her

stellen en verbeteren van Rijkstelegraallijneu in de afdeeling Arnhem. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer, te 's-Hage, en 
den iijninspeeteur, te Arnhem. Raming ƒ 1477. 

Waci i f ldag , 2H Mept. 
V l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het-om-

leggen van deu Oosterspoorweg tusschen de Muider-trekvaart en het 
station Weesp, met bijbehoorende werken, behoorende tot de werken 
voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht en den inge
nieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 22 Sept., :te 11 uren. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
'«-Hoiiri i , i:i Aug.: het bouwen tan een 

ziekenzaal in het krankzinnigengesticht te 
'«•Bosch: ingek. 10 bilj., als: 
J. B. v. Wolfsbergen. te 's-llosch, ƒ 8090 

i W. v. Beckum, • idem » 82(10 
A. Sehellokcns, • idem » 7928 
F. A. v. Ilavensteijn, >, idem » 7849 
J. v. Roosmalen, r, idem » 7845 
If, v. d. Houwhnijzon, r. idem n 7400 
P. II. Versteijnen. » Oosterwijk, 9 7345 
F. v. Hout, • 's-Bosch, o 0886 
J. A. Strang, » idem • «835 
A. DeCkers, • idem l «698 
gegund. 

Kngnlrdeii . 16 Aug.: het gedeeltelijk af
breken en vergrooten van de herherg de Veen-
sluis, onder Tjalleberd; ingek. 14 bilj., als: 
.1. Nijholt. te Wolvega, ƒ 1334 
11. O'verwijk, » 't Meer, «1293 
K. .1. Kalt, » Heerenveen, » 1126 
J. Kisiuga, » Kor'.ezwaag, n 1088 
G. v. d. Werf, » Heerenveen, » 1044 
J. de Ruiter, » idem » 1028 
R. A. v. d. Veen, » Terwispel, » 1019 
K. 11. Dies, » Oudehaske, • 999 
A. T. de Hoer, > Oudeschoot, • 993 
E. S. Westra, » Heerenveen, » 968 
G. F. Brouwer, » Oranjewoud, » 1148 
B. W. v. d. Burg, • 't Meer, » 689 
J. Bosma, i Heerenveen, *> 875 
W. Mienstra, • 't Meer, • 635 
gegund. 

O i i r i - l l r l e r l a n r i . 19 Aug.: het houwen van 
een woonhuis met loodsen enz. aan de Voorstraat 
te Niéuw-Beierland, voor den hoofdonderwijzer 
A. .iongejan. 

Perc. i , timmerwerk: ingekomen 3 bilj.. als: 
0'. Visser, te Katendrecht. ƒ 1050 
.1. Loyines, n Nieuw-Iteierland. '. 1043 
H. v.'d. Griend, • Heinenoord. » 986 

Perc. 2, metselwerk; ingekomen 5 bilj., als: 
A. v. 't Zelfde, te Goudswaard. ƒ l l l i l 
Van Driel, » Nieuw-Beierland, s 798.49 
J. Pijl. » idem » 797 
G. Pijl. i i Oud-Beierland, » 790.70 
W. Stoker, » idem » 754 

Massa, ingekomen 4 bilj., als: 
J. Beukema, te Numansdorp, » 1860 
T. v. Loo, » Westmaas, • 1780 
J . Sneep, i Mijusheerenland. » 1777 
W. Stoker, » Oud-Beierland, » 1714 

Gegund in massa aan W. Stoker. 
F. iiM-iteile. 20 Aug.;: het bouwen van 2 wo

ningen op een terrein, gelegen aan den binnen
weg naar Lonneker, voor II. .1. Heutink; ingek. 
7 bilj., als: 

H. ten Cate, ƒ 1675 
Turin. I 1666 
G. Hofstede, » 1494 
Vossenbeld, » 1395 
Hijgers. » 1368 
A. G. Nagclroest, » 1234 
G. Jeunink, • 1180 
gegund. 

l'trecht. 21 Aug.: het herbouwen der afge
brande hofstede, bewoond door J. van Oostrum, 
te Jutfaas, ender beheer van den architect E. 
G. Wentink, te Schalkwijk; ingek. 22 blik; 
hoogste inschrijving ƒ 10,619.45 
laagste • » 5,820 

Gegund aan A. de Keizer, Jutfaas, » 6,133 
Utrecht, 21 Aug.: het verrichten van ver

nieuwingen en herstellingen aan eenige ge-
meentegeboirven; ingek. 2 bilj., als: 

H. Vermeer, f 9140 
G. Kuhne, » 7662 
gegund. 

C m , 21 Aug.: het onderhouden en schoon
maken der gemeente-uurwerken; gegund aan 
A. J . Stokmans, te Goes, voor ƒ 212.50. 

Haarlem. 21 Aug.: het bouwen van 63 
arbeiderswoningen op een terrein nabij de 
Leidschcvaart, onder beheer van den architect 
A. van der Steur Jr.; minste inschr. J. Verkoren 
te Voorschoten, (zonder beschoten kap) voor 
' 65,637; C. Elffers & Zn., te Haarlem, (met 
beschoten kap) voor ƒ 66.300. 

Dordrecht, 23 Aug.: het maken van een 
gemetseld riool op eene betonbestorting en be-
lieiing, tot verbinding van het riool in den 
Spuiweg te Dordrecht en de ijzeren kokers door 
den spoorweg aldaar, met do levei-antie van al 
'li' daartoe benoodigde materialen; ingekomen 9 
''dj., als: 
C. de Groot, te Sliedrecht, ƒ 6666 
I. J. Dubbelman, » Dordrecht » 5450 
*• Blok, » 's-Gravendeel, » 5421 

A. Prins Thz.. 
N. Klaus. 
W. V. Zeijl. 
J. v. d. Vlugt Jr.. 
(i. Pannevis, 
M. Vi-ser. 

te Sliedrecht, 
» Dordrecht, 
ii idem 
n idem 

idem 

f 5188 
'» 4948 
» 4111 
• 3890 
» 3492 

» Papendrecbt, » 3280 
De gunning is aangehouden. 
L e i d e n . 23 Aug.: het dempen van de Kooi

en liraiidewijiisgrachten met rioleering eu hij-
behoorende werken: ingekomen 18 bilj.; 
hoogste inschr. P. Salie. Ainliierstol. /' 8845 
laagste •> Is. van der Kamp. Leiden, » 5:i!'7 
aan wien het werk is gegund. 

Amsterdam, 23 Aug.: het maken der ge
houwen en hijbeliooreiide werken voor een 
centraal vischtoi peiloinagazijn enz. op 's Rijks
werf te Amsterdam, onder het beheerder marine, 
aldaar; ingekomen 22 hilj.. als: 
De Zwaan Jr. en Koper. Amsterdam, ƒ 117,873 
P. Groenhof! en A. G. Haak. idem » 98,956 
B. v. Bur idem - 9S,6(J0 

j H. C. Dorlas, idem » 98 4:16 
K. Timman, idem n 06,440 
II. Henilrix, idem o 91.5011 
K. .1. B v. Damme. idem » 113.833 
W. Anihagtsheer. Xienwerainstel. ,. 88.600 

! H. J. Meekers. Amsterdam, s 88.495 
R. Kroon, Buiksloot, » 88.000 
\. I'.ians Amsterdam. » 85 200 

J. .1. Boekholts, idem » 64,800 
i ('. .1. Maks Jz., idem » 63 300 
; W. L. Leihbrandt. idem ,, 61 72t> 
! G. D. v. Doorn, idem » 81.000 
I'. Duinker, idem » 80.200 

[ [.. O. Schande. idem » 79.990 
; W. V. I uwen. Hellevoetsluis. » 79.990 

J. Koster, Amsterdam, » 79,344 
I ll. Cellijn & Zn eu A .1.de Haan, idem » 77,48(1 

l'b. Verhriiggen, Waddinksveen, » 77.43(1 
T. Ililariiis Wz... Leeuwarden, » 76.469 

I. i i c i i e n i 23 Aug. het houwen van een R-b. 
kerk met pastorie, onder beheer van den archi
tect ,1. Bosch: ingekomen 15 hilj., als: 
\ . Beijers, 
G. I. Biljanit. 
T. G. Bekhuis en D. 

Daros tra, 
G. Schnriiik. 
H. Rood, 
G. J. Kilindeman, 

j G. .1. Kerkuieijer, 
.1. ZandviKirt. 
J. Olthoff. 
G. J. Cariniggelt & Zn 

j G. Revelman. 
| F. de Herder, 

A. J. Reerink & Zu
i l . Bruins. 
E. M. Giesen, 
Raming 

Nog niet gegund. 
L m liein 24 Aug.: het met klinkers bestraten 

van den nieuwen weg enz., voor rekening dei-
gemeente; ingek. 9 bilj., al: 
A. Beijers, 
J. Zandvoort, 
D. W. Bloem. 
G. J. Biljardt, 
H. J. Haak, 
G. .1. Jaarsveld, 
H. G. ter Schegget 
H. J . Bi-oekhuizen, 
J. Holland, 
gegund. 

Kelterdam, 24 Aug.: bet 'eggen van sporen : 
en wissels naar en op de viaduct op het terrein 
der gasfabriek aan den Oostzeedijk; ingekomen 1 

3 bilj, als: 
A. Boef en G. Pelt Johz., te Kralingen, f 5687 j 
G. A. v. Spanje, » Rotterdam, » 6440 
G. Keil. i i idem l 6420 
gegund. 

Amersfoort. 24 Aug.: het afbreken van drie ' 
woningen achter Davidshof en het wederopltou-
wen van vijf woningen: ingek. 8 bilj.. als: 

G. B. üijsbertsen, ƒ 3050 
C. Dietei-s, o 2840 
J. W. Boshuizen, » 2487.49 
II. Heiligers. » 2478 
F. v. Sloten. » 2320 
F. v. Daal, » 2275 
J. v. Bottenborg, » 2273 
J. Klarenbeek, » 2260 
gegund. 

'•-Hage. 25 Aug.: lo. het maken van ver
schillende kunstwerken en een gedeelte kanaal 
met bijbehoorende werken hij den Leidschen 
Rijn, onder de gemeenten Utrecht en Ouden-
I i 111 • 11 i . r. 11. \ '\ \, i I i «hl.?* 

te Lochem. ƒ 20.769 
n idem » 16,780 

n Leeuwarden. 18.200 
» Zutfen, 17,033 
B Gorsel. ii 17.31 •(! 
» Zutfen, » 17 302 
ii idem ii 17.301 
ii Deventer, 17,275 
ii Lochem, 16.999 

., o Brummen, n 16,7011 
n Zutfen, lfi.920 
i i Zwolle, 15.898 
a Lochem, 15.865 
i i Zwolle, 15,860 
» Amsterdam, 13.969 » Amsterdam, 

» 16,100 

te Lochem, ƒ3819 
i Deventer, ii 3680 
, Weiirt, i i 3466 

Lochem, i i 3460 
r Silvolde, o 3330 
> idem i) 3322 

Lochem, i i 3000 
idem » 2993 
idem » 2958 

Rijn; ingek. 13 bilj., als: 
A. Geldens, 's-Bosch, 
F. H. Joseph, Hilversum, 
L. Kalis Kz., Sliedrecht, 

ƒ 214,000 
» 234,000 
i> 229,600 

W. v. Leeuwen. Hellevoetsluis, /' 223.900 
G. A. v. Hattem. Sliedrecht, '» 218X00 
II. Th. Wiegerink. Groenloo en N. v. 

Haaien, 's-Bosch, « 218,000 
G. .1. Hartog. Amsterdam en F. W. 

Dekker, Sliedrecht. » 217,900 
.1. Koov. Amsterdam, , 2I4J800 
B. A. Wiegerink. Groenloo en F. E. 

Terwindt. I'annerden, » 214,000 
J. .1. Dekker, Leut, » 211,500 
.1. Smit VII. Slikkerveer. » 206,000 
G. Goedhart, Nijmegen, . 205.000 
C. Blankevoort, Monnikendam. » 197,000 
Raming „ 201.600 

2o. het opruimen van een gedeelte der Ruigte-
plaat en van gronden in het bed der rivier de 
Amer. under de gemeente Hooge- en Lage-
Zwaluwe; ingek. 10 bilj.. als: 
I. . Kalis Kz... te'Sliedrecht, /'90,000 
>• Dillen. ,. Grave, » 85.000 
T. Volker, i Dordrecht, » 81.600 
C. Hos Az... » idem „ 77,900 
.1. .1. Dekker, . Lent, » 74.800 
I'. A- Bos. » Gorichem. » 74JS00 
l i . A. v. Hattem. n Sliedrecht, ..73.900 
A. Iï. Huvskes. I, He.1 I. ,, 73.800 
II. Bcnnii II.Rz., » Utrecht, » 69,000 
A. Volker Lz.. » Sliedrecht, » 66.000 
Raming ,, 86,500 

«.ruilingen. 25 Aug.: liet afbreken van een 
hui* en het daarstellen van een gebouw voor 
een stn st idrukkerij aan den Nieuwen weg 
te Groningen, voor W. R.Casparie, onder beheer 
van den architect K. Iloekzema. te Groningen: 
ingek. 19 hilj., als: 
L. (Uilenburger, te Groningen. /' 5215 
ll Dalmolen, » idem » 4419 
li. Janssen, » idem » 4394 
11. de Jong. » idem n 4390 
E. Herkenhosch, , i idem » 4290 
K. Vekkus en Berends. > idem » 4284 
l'b. Hendriks, ,, idem » 4222 
•h Haupt, ii idem » 4165 
F. Rollers. » idem • 4164 
T. V. .lelsma, » idem » 4147 
11. .1. Meuge. * idem o 4115 
0. Meulhik, » idem , 4112 
G. P. v. Erp. „ jdem » 4068 
II S. Dulden-, , idem „ 4 U 4 R 
E. l'eteis. » idem i . 3997 
D. D i i o i j e s , , i idem » 3976 
•I. Hidings. r, idem „ 3969 
H. Meijers. » j, | em » 3797 
II. Janssen. „ i ( | e m , ;jC,pj 
gegund. 

Nehevenlngen, 25 Aug.: het bouwen van 
'e school met den bijl el; ingek. 8 hilj.: minste 

inschr. W. C. Kuiper, voor ƒ 9725. 
l i r e - w i j k . 25 Aug.: de verhouw der open

bare school: ingek. 5 bilj., als: 
Th. v. Ravensteijn, te'a-Bosch, f 2170 
11. C. Kusters, ,, Berlikum, » 1749 
Th. Schippers, » Kessel, » 1705 
G. v. d. Ven, » Berlikum, » 1415 
II. Vorste, mans, „ Heeswijk. ,, 1400 
gegund. 

T u i l . 25 Aug., voor rekening van het pol
derdistrict Tielerwaard: lo. het vierkanten van 
een gedeelte dijk te Haaften iu 2 perceelen; 
het le perceel, ter lengte van 1160 M 1 , aange
nomen dooi- 11. Stork, te Heukelum. voor /'853; 
het 2e perceel, ter lengte van 737 U ' , door 
denzelfde, voor ƒ 480. 

2o. het gedeeltelijk dichten van een wiel en 
sloot onder llellouw, aangenomen door C. van 
Es. te Herwijnen. voor ƒ 1857. 

Z . t i i l i r l i em . 25 Aug.: het maken van een 
nieuwe kap. nieuwe ramen en verdere bijbehoo
rende weiken aan de kerk der Herv. gemeente, 
met hijlevering van alle daartoe benoodigde 
materialen; ingekomen 13 bilj., als: 
I'. Bijl. Herwijnen. f 2409 
E. J. Bakker. Vuren. „ 2380 
II. v. Anroov Jr., Zaltbninmel, , 2377 
K. W. Valstar. Tiel „ 2356 
G. J. Rewviukel. Rossum, >, 2323 
W. v. Vellen, Herwijnen. >, 2272.66 
G. Looijen, idem „ 2210 
W. Looijen, idem „ 2197 
N. v. Beurden, Rossum. >, 2164 
('. Struijk, Brakel. ,, mug 
K. v. Bijstcrveld. idem HJ95 
A. I'. Tiinmers, Ziiilichem. ,, 1955 
K. A. v. Rijswijk. Helisden, a 191(5 

K e u z e n , 25 Aug.: het maken van werken tot 
dijksverhetering en aanleg van steenglooiing aan 
den pilder Nieuw-Othene; ingek. 11 bilj.. als: 
D. de Decider. Neuzen. f 14.9«0 
Joh. de Jonge. Diezolinge, ,, 14,435 
E. de Maat. Hansweerd. » 14d00 
11. den Ester v. d. Brink, Krabbendijke, » 13J80 
0. D. Holier. Scberpenisse. » 13,533 
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II. Klaasscn, Zaainslag, 
L. Koolo, Neuzen, 
A. v. d. Iteek, Zaainslag 
J. de Rijke, Sirjanslanil, 
J. ile Bree Fi . , Hoek, 
D. Tholens, idem » 12.288 

l . on i i eke r . 26 Aug.: het (touwen eener school 
en onderwijzerswoning aan den Kuipersdijk te 
Zuid-K>chtilarke, voor rekening der gemeente: 
ingekomen 15 hilj., als: 

school woning massa 
E. Groenink. Steenwijk en 

J. Brals, Assen, ƒ 577* ƒ 3+19 ƒ 8989 
A. Sievcrink, Groenloo, 5149 3657 8806 
B. Doornkate en A. G. 

Nagelvooi-t. Enschedé, 
W. Lasonder, idem 
H. ten Cate, idem 
B. .1. Turin, idem 

4820 
4330 
4370 
4322 

G. J. Wagelaar, l.oniieker, 4943 
4212 

3225 
3014 
2054 
2374 
2247 
2b88 

tl' Kolhorn, ƒ 8030 
* Medemblik, , 3410 

idem » 8464 
1 Nieuwediep, » 8460 

Wielingen. • 8406 
• Hoorn, » 8398 
1 Urk, it 8848 
1 Amsterdam, • 3300 
• Wie ringen, » 8094 

KJi'lll « 8088 
ft idem H 2054 

» 8700 

II. Reijgers. Kuschedi 
G. Huckriede. idem 
G. W. Wegereef, idem 4234 2077 
P. en A. Fijlstra, idem 3762 2995 
T. II. Wijdeveld, idem 38h9 2492 
II. II. Dla'nkvoort. Kihergen, 3124 2751 
J. Vossehelt. Enschedé, 3321 2111 
A. Jeuuink, idem 3318 1941 

Haarlem. 20 Aug.: het maken vaneenpa.il-
scherni op het eiland Wielingen, behoorende tot 
's Hijkszeewerken in Noord-Holland; ingekomen 
11 bilj.. als: 
R. Schedulers, 
J. Gijselaar, 
1». Berkhout en Y. 

Franse, 
Gebr. Jansen, 
C. Kroon, 
S. Tool. 
II. .1. Buis. 
J. Holster, 
.1. Hermans. 
M. Hoppe, 
J. Hoppe, 
Raining 

« i i e . H i . 20 Aug., voor rekening der provin
cie: lo. het iprninien der bonten brug over de 
Lei en het leggen van ijzeren duikers in den 
provincialen weg van Tilburg naar Moergestel: 
ingekomen 3 hilj., als: 
H. F. v. d. Eerden, te Bokstel, f 1248 
W. G. v. Host, » Tilburg, » 117!) 
J. v. Empcl, » idem » 1122 
Raming • 1083 

2o. het verhoogen en met keien bestraten van 
een gedeelte van den provincialen weg van 
Geldrop naar Helmond, te Geldrop; ingekomen 5 
bilj., als:' 
II. J. Bekkers, te Baardwijk, ƒ 1776 
I. . Spielings, >. Bokstel » 1700 
3. de Laat, » Woensel, I 1079 
T. v. Lee, » Vechel, » 1655 
L. v. Gaal, » Geldrop, » 154(1 
Raming » 1815 

3o. het vervangen der grintbaan door keibe-
strating op een gedeelte van den provincialen 
weg van Best naar Oorschot, te Best; ingek. 5 
bilj., als: 
II. F. v. d. Eerden, te Bokstel, /' 1494 
T. v. Lee, » Vechel. I 1400 
J. de Laat, » Woensel, » 1449 
J. v. Empcl. » Tilburg, i 1307 
11. J. Troupin, » Best, » 1359 
Raining " 1520 

4o. het vervangen der grintbaan door keibe
strating op een gedeelte van den provincialen 
weg van Eindhoven naar Reused, te Gestel; ingek. 
5 bilj., als: 
T. v. Lee, te Vechel, ƒ 2515 
L. v. Gaal, » Geldrop, » 2459 
J. de Laat, » Woensel, » 2349 
F. Niessen. » Roermond, » 2345 
J. M. v. Gasselt, » Venloo, » 2247 
Raining » 2570 

6o. het vervangen der grintbaan door kei be
strating op een gedeelte van den provincialen 
weg van Boksmeer naar St.-Antonis, te Boksmeer; 
ingek. 6 bilj., als: 

te Kerkdriel. 
>. Vechel, 
» Venloo, 
» Roermond, 

f 13.490 | bouwuigen aan het voormalig belastingkantoor 
.) 13,147 op de.i boek der l'rinsenkade, benevens het maken 
» 13.138 I van een trottoir aan de Gasthuisvelden vanaf 
» 12.850 [ den llaagdijk tot de Rozemarijnstraat: minste 
1 12.295 inschr. ü. van derSanden, te Breda, voor/2190. 

2o. het leveren en leggen van trottoirhanden 
in de St.-Annastraat en het vervangen der 
klinkci bestrating door bestrating met ijzersteen
tegels on de trottoirs iu die straat: minste 
inschr. W. Bouwens, te Breda, voor ƒ 422. 

3o. het het bestraten met ijzerstoentegels. 
door de gemeente te leveren, van trottoirs in 
de nieuwe straten: minste inschr. W . Bouwens, 
te Breda, voor ƒ 273. 

4o. het opbreken van gedeelten der keibestra-
ting in de Frederikstraat, het verwerken der 
uitkomende keien in de Nienwe-Ginnekenstraat 
en het begrinden van de uitgebroken gedeelten 
iu de Frederikstraat: minste inschr. G. W . 
Metsers, le Gilllieken voor f 337. 

•a-Ma»», 2fi Aug.: de levering van ijzeren 
dubbel T-voruiigo brugliggers en van schroef-
palen. voor het ministerie van koloniën: minste 
inschr. waren voor de hrugliggei-s de Akencr 
llutte Actiën Verein. te Hothe Erde. voor 
f 37,690.40 en voor de schroel'palen de Société 
anonvine des ateliers de construction de Malices, 
te Mechelen, voo! ƒ 52,480.77. 

H r m r l k , 20 Aug.: het maken van een nieuw 
dak niet aanverwante werken op en aan de kerk 
der Herv gemeente; ingek. 17 bilj., al: 

7990 
7344 
7324 
7896 
7168 
7100 
0780 
0777 
MVU 
6381 
687 5 
5432 
5289 

P. Sterk. te lleukelum, ƒ 9,855-
A. Machielse, ,) Wagenberg, « 9,160 

f a t » , 27 Aug.: liet maken, zinken on hestor-
ten van 12 zinkstokken, onmiddellijk vóór de 
bestaande oeverwerken van den Leendert-Abra-
hainpolder: ingek. 15 bilj., als: 
,1. de Rijke' Jz., te Sirjanslanil. / 137.850 

Dordrecht, » 134.000 
Bruinisse, » 128.300 
Biezelinge. » 127.500 
Hardinksveld. I 127.500 

idem » 122.000 
Neuzen, » 120,830 

idem » 120,800 

II. Volker, 
C. Bolier Cz., 
.1. de Jonge, 
C. v. d. Plas, 
W. A. Svvets, 
M. V. d. Hoek, 
A. A. v. d. Velde, 
C. I. Ilartog. Am

sterdam, en F. 
W. Dekker, 

C. de Wilde, 
C. D. Holier, 
A. M. van (losten, 
P. Langeveld, 
II. Blok. 
C. Roskam, 

Raining 
Behoudens naden 

A. v. Hezik, 
T. v. Lee, 
J. M. v. Gasselt, 
F. Niessen, 

dezelfde, 
II. A. v. d. Berg, 
Raming 

Boksmeer, 

/ 2996 
» 2969 
» 2967 
» 2860 
> 2850 
» 2835 

3210 
Al de werken zijn aan de minste inschrijvers 

gegund. 
Breda, 26 Aug., voor rekening der gemeente: 

lo. het maken van trottoirs in de Zoutstraat en 
het verbeteren der bestratingen in die straat, 
het afbreken van het brandspuithuis np den 
hoek der Leuvenaarstraat, het doen van ver

te Kortèzwaag. 
> Terwispet, 
i Hem rik, 
» Drachten. 
» Boornborgum 
i Drachten, 
» Terwispol, 
•) Kortèzwaag, 
, Oudebaske, 
ft Beetsterzwaaj 
» Gorredyk, 
» Terwispel, 
» Haule. 
» Gorredyk, 
» Heerenveen, 
ii Drachten. 
» Lippenhuizen. 

: eene verbouwing van 

f 2188 
» 2130 
» 2070 
. 2064 

2060 
» 2053 
» 2044 
» 2020 
» 1999 
» 1994 
» 1988 
i 1977 
» 1970 
» 1S82 
» 1826 
» 177» 
i 1771 

Ie 

.1. Eiziuga. 
Ti. A. v. il. Veen. 
II. K. Meek. 
I). Oosterhaan. 
C. S. Schiere, 
11. .1. Heek, 
.1. II. Poutsma, 
R. van Z. Hakker, 
K. II. Bles, 
II. Herder. 
.1. A. v. d. Sluis, 
R. A. v. il. Veen. 
(I. I'. Illl'ringa. 
D. .1. Oosterhaan, 
('. .1. Kalt. 
.1. T. vau Manen, 
.1. L. Eppinga. 

' •-•lage, 27 Aug. 
huize de Cloese" bij 1 
architect Nic. Moiei 
G. .1. Kerkineijer, 
G. J. Carmiggelt, 
G. Beltman, 
0. Revelman, 
G. Schavink, 
ü. v. Rassel, 
D. Bruins, 
G. J. Biljaidt. 
C. ter Haar, 
J. Zandvoort, 
J. v. Ginkel, 
G. .1. Koordeman. 
A. J. Reesink & Zn 
J. Oltholi; 

'•-Maffe, 27 Aug.: het verbouwen van het 
perceel O no. 356 te Brouwershaven, ten behoeve 
van den |«st- en telegraafdienst; ingekomen 7 
bilj., als: 
II. K. v. d. Ende, te Zieriksee, f 3426 
G. Goldermans, » Ellemeet, » 8248 
M. Paasse Jr., » Zieriksee, » 3182 
1). v. Verre, » Noordgouwe, «8180 
J. v. d. Werft", » idem » 2937 
p. Vink, » idem » 2695 
J. Vink, ï Brouwershaven,» 2666 
Raming » 2880 

Zn l i<be i i i . 27 Aug.: het onder proiiel bren
gen van en het maken van steenglooüng enz. 
aan de los- en ladingplaats te Zuilichem, voor 
rekening der gemeente; ingek. 7 bilj., als: 
.1. de Ruiter, te Hardinksveld, ƒ 670 
L. I'annekook, » Herwijnen, » 585 
A. F. v. lleukelum, » llaaften, » 675 

» Herwijncii, » 667 
» Rossuin, » 510 
» Zuilichem, » 470 
» idem » 440 

r; ingek. L4 bilj. als: 
to Zutfen, ƒ 20,700 

» 29.600 i Krommen, 
ƒ 20,700 
» 29.600 

> Deventer, M 28,400 
ft Zotten, ft 27,000 

idem » 27,308 
» Utrecht, » 2fi,r.2y 
1 Zwolle, x 26,503 
» Lochem, » 25,009 
» Winterswijk, » 25.500 
» Deventer, » 25,391 
» Nijmegen, » 24.(100 
> Zutfen, » 24,100 
» Lochem, » 22,870 
» idem » 22,785 

Sliedrecht. » 120,000 
Kattendijke. » 119,880 
Scherpeuisse. » 117,997 
Kolijnsplaat, » 115,300 
Hardinksveld, » 113,746 
Kortgene, » 112.997 
Sliedrecht. » 111380 

» 121,300 
goedkeuring is hot werk 

aan den laagsten inschrijver gegund. 
L e e u w a r d e n , 27 Aug., voor rekening van 

den Staat: het wegruimen van een wrak en een 
hoop steen, gelegen iu de kromme Huig in de 
Zuiderzee, tegenover de gemeente Het Bilt; 
minste inschr. waren: 
perc. I, F. I'. de Jong, Nes (Ameland), ƒ 738 

9 2. dezelrdê  »_127 

Nagekomen Afloopen. 
H a a r l e m . 21 Aug.: het bouwen van 63 woon

huizen voor de coöperatieve bouwvereeniging 
«de Voorzorg", te Haarlem, onder beheer van 
den architect A. van der Steur Jr.; ingekomen 
21 bilj, als; 

met gestre- met bescho
ken dak ten dak 

B. Zuithof Haarlem. 
II. A. Kaasjager, Zalt-

Hommel, 81.701 
A. Rinkeuia, Haarlem, 80,600 
A. Bi-akel Jr., idem 78,941 
E. Groenink, Assen, 78,220 
C. Mulders. R:iainsdonksveer,78,500 
G. v. Rassol, L'trecht. 77.150 
('. P. W . Dessing. Gouda, 76,179 
F. Aberson, Steenwijk, 74,181 
U ' 11 , . . , . . . . . . . H ' II <r 

J 79,990 ƒ 82,9w0 

84,558 
83.600 
81,776 
81,100 
80,850 
79,050 

77,281 

t'. v. Es, 
I'. K. v. d. Kaaij, 
C. Hobo Jr., 
(.". Hol» Sr., 
gegund. 

Z e g w a a r d . 27 Aug.: het opmaken en be
grinden van den Zegwaardschen weg aldaar ter 
lengte van 3043 M , voor rekening der gemeente; 
ingek. 11 bilj., als: 
W. Lohe, te Kralingen, ƒ 17,700 
T. de Waard, » Lekkerkork, » 16,700 
II. Jongenburger, » Waddinksveen, » 11,783 
A. Prins Az., » Sliedrecht, » 11,600 
D. Vaikevisser Jz., » Overschie, » 10,900 
O. Zanen Hz., » Ammerstol, » 10,380 
A. de Borst Cz., » Papendreclit, » 10,348 
R. Sclireuders, » Kolhorn, » 10,249 
J. de Vaal, » Gouda, » 9,977 

W. Boom en W . H. Struijs. 
Amsterdam, 73,500 75,800 

A. T. Sleeswijk, idem 72.864 75,364 
W. Raman, idem 72,697 
I). A. Braakcnhurg. Haarlem 70.900 72,888 
G. P. .1. Beccari, idem 70,300 71,700 
.1. A. Raasveldt Jr.. idem 70,000 73,000 
J. €. Diercks en C. v. d. 

Vlugt, 's-llage, 69,976 70,776 
Firma Martens & Zn, 

Haarlem, 69,780 71,080 
B. Hagen, idem 68,255 70,105 
J. Giebels en .1. v. Servcllen, 

idem 67,755 70.295 
J. Verkoren. Voorschoten, 65,637 67,937 
C. Fillers & Zn, Haarlem, 65,900 66,300 

Gegund met beschoten dak aan C. Elll'ers & 
Zn, te Haarlem. 

Markelaa, 23 Aug.: het maken eener nieuwe 
brug over dc Schipbeek »de Ensinkgoorsbrug" 
in 'tStokkumerbroek en 't herstellen van 2 in 
de nabijheid liggende bruggen; ingekomen 7 
bilj, als: 
.1. II. Krabbenbos, Markeloo, ƒ 1985 
Kooijmans en Onrns, idem » 1689 
G. Sanders, Delden, » 1650 
B. L. Buijvoets, Ambt-Almeloo, » 1632 
A. J. Jansen, Barchem, » 1520 
J. Nossent, Lochein, » 1825 
A. Beijers, idem » 867.98 

Gegund aan Koonmans en Ooms, voor/1650. 
Amersfoort, 26 Aug.: het bouwen van een 

woonhuis voor J. W. Dover Jz., onder beheer 
van den architect W. H. Kam; ingekomen 13 
bilj, als: 
J. Dekema, Woudenberg, j 16,500 
.1. v. I.unteren, idem » 16,200 
P. Vlasman, Utrecht, » 13,980 
L. v. Achterberg, Amersfoort, » 18.940 
F. de Bruijn, Hoogland, » 18,790 
F. v. Scbarrenburg. Hctcren, » 18,421 
G. B. Gijsbertse, Amersfoort, » 13,242 
J. B. F. Lensing, idem » 12,440 
J. Klaarenbeek, idem » 12,113.68 
W. v. d. Kooi, idem » 11,900 
J. H. Boks, idem » 11,670 
J. D. T. v. d. Veen, Baarn, » 11,430 
C. Ditters. Amersfoort, » 11,800 

Gegund aan J. H, Boks. 

D E O P M E E K E K 
van Z A T E R D A G 4 S E P T E M B E R 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , i l Sept. 

's-IIage, te 11'/, uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: de overstorting van de zinkstokken 
oostwaarts van den kop van het hoofd A, gelegen beoosten de Goeree-
sche haven aan do noordkust van Goedereede en behoorende tol de 
zeewerken in de provincie Zuid-Holland. Inl bh den hoofdingenieur in 
het 10e district, te 's-llage, den ingenieur te Brielle en den opzichter 
Dalebout, te Goedereede. Aanw. gebonden. Ruiling /' 6000. 

' • • l l age , te l i l / , uren, door het prov. best.: het maken van een 
basnltmuur langs de aanlegplaats der haven te Stellendam. Inl. hij den 
hoofdingenieur van den prov. waterstaat, J. van der Vegt, te 's-IIage. 
Aanw. gehouden. Raming / 4530. 

G r o n i n g e n , te 12:,,t uren, door burg. en weth.: het maken vaneen 
ijzeren afsluithek voor de nieuwe verzamelplaats van fecalien, met, bij
levering van alle benoodigde bouwstoffen enz. 

Helmond, door A. II. v. H.x'fk: het bouwen van een woonhuis met 
kelders, putten en bijbehnoren. tot aanleg eener bierbrouwerij, op een 
terrein tegenover de R. II. B. school. Aanw. gehouden. 

I l l n s d a g , 7 Ment. 
r i r o r b l , to 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het herstellen 
van de bomvrije kazerne in het fort op de Biltstraat, onder het beheer 
der genie, te Utrecht Bilj. inzenden uiterlijk 6 Sept., voor 3 uren. Inl. 
bij genoemden ingenieur. Raming J 1600. 

Haaien. te 11 uren, bet uitvoeren der schilderwerken aan het in- | 
aanbouw-zijnd gesticht met gasthuis, schoollokalen enz. 

A o , - . u i , i , i o , . te 11 uren, door de architecten W. VVilkens en G. v. | 
Arkel, namens G. Oosten, iu het Amsterdamscli kofliehuis. Kulvvrstraat j 
5: het maken van een winkelhuis met vier bovenhuizen op het terrein 
der gedeeltelijk geamoveenle perceelen Nieuwendijk nos. 91 en 93. 

H a r d e r w i j k , te 1 uur, in het hotel Kuiniii: het houwen eener villa • 
nabij het station Ermeloo. Inl. bij den architect E. G. Wen tink, te : 
Schalkwijk. Aanw. 7 Sept., te 10 uren. 

U t r e c h t , te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van Staats- 1 

spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek nn. 449 het verrichten j 
van herstellingen en het uitvoeren van daarmede in-verband-staande ! 
werken aan de gebouwen, kunstwerken en verdere inrichtingen van den I 
spoorweg Zwolle—Almeloo. Aanw. gebonden. Raming t 12.450. 

Wrsi-l '„mii- i-«lc!i (Geld.), te 4 uren. door den architect Publiek-
housen, nament II. A. Pauwen, bij W. Boerboom: het amoveeren en 
wederopbouwen of vernieuwen van vee-en paard listallen, graanschuur, 
remise, bergplaatsen enz, zonder bijlevering van materialen. Aanw. 
te 10 uren 

Woensdag. »* sewl . 
I l c l l e v o e t s l u l a . te l l 1 / , uren. door de directie der marine: het 

maken van een regenbak met bijbehoorende werkzaamheden bij liet 
marinewoonhiiis no. 1. Aanw. gehouden. 

Heerenveen , te 12 uren, door liet polderbestuur van bet 4e en 5e 
veendistrict onder Engwirden: de levering van p. in. 60 stère zuiver 
gewasschen riviergrint. 

I l eedekenskerke (Zeel.), te 1 l / a uren, door het polderbestuur der 
waterkeering iloedekenskerke, in het gemeentehuis: het leveren en lossen 
van 500 scheepston afval van Lessinesclie of Doorniksche steen. Bilj. 
inzenden uiterlijk te 1 uur. 

Deven t e r , te 6 uren. door G .1. Holleboom. in bet koffiehuis van P. 
L. D. Spijker: hot bouwen van 4 burgerwoonhiiizen op voornialigen 
vestinggi oud. Aanw. te 5 uren. 

M l d d » l . l u m , te 6 uren. door burg. eu weth.: het herleggen van 
p. 00. 250 hp straat, aldaar. Aanw. 8 Sept., te 4 uren. 

s t e e n w i j k , door den architect B. Rouwkema, namens I.I. Veiirman: 
het bouwen van een nieuw woonhuis aan den Cornputsingel. Aanw. 
gehouden. 

I l i im le rdag , O .Sept. 
I lu i s t c rwiordc (bij Deventer), te 12 uren. door het R.-K. parochiaal 

kerkbestuur van den I! Martinus, in het kofliehuis van B. Arends: het 
bouwen eener kerk met toren cn sacristie. Inl. bij den architect G. te 
Ricle Wz, tc Deventer. Aanw. 8 en 9 Sopt, te 11 uren. 

Folsgare (Fr.), te 2 uren, door don secretaris der schoolcommissie 
E. van der Gaast: het bouwen eener school, aldaar. Aanw. 6 Sept.. te 
10 uren. 

Neuzen , te 3 uren, door het bestuur der waterkeering van den 
calamiteusen polder Nieuwe Neuzen, in het Nederlandsch logement: het 
maken van werken tot verdediging van den oever van don hovenge-
noemden calamiteusen polder. Aanw. 6 Sopt, te 2 uren. 

V r i j d a g . 10 '<<-|il. 
SSwelle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan het 

gebouw van het prov. best.: het wegruimen van eon iu de Zuiderzee 
noziiiden het eiland Urk gezonken vaartuig, genaamd mie Hoop", lui. 
bij den hoofdingenieur, den ingenieur Labrijn cn den opzichter Rit-

I gesloten villa's op een perceel vcstinggrond buiten de voormalige St.-
l'ietei-spoort te Maastricht. Inl. bij deu ingenieur Blonder ii Brandis. 
Aanw. 7 Sept. van 11—12 uren. 

l a l » (Z). te II uren, door kerkvoogden der Herv. gemeente in de 
consistorie: bet afbreken van de bestaande en het bouwen eener nieuwe 
pastorie. Inl. bij den architect J. II. Ilannink, te Goes. Aanw. 9 Sept., 
te l i ' / , uren. 

IIIIrger (In.), te 12 uren. door burg. en weth.: 
lo. het maken van de aardebaan en het houwen van eene vaste brug 

over het ten oosten van Borger loopend riviertje; 
2o. het bestraten met klinkers van de aardebaan; 
3o. het houwen van 4 tolhuizen. 
Aanw. 6 Sept., te 11 uren. 

M a a n d a g , 19 Sept. 
' • - l l age , te 11'/, uren. door bet prov. best.: het leveren en stellen 

van 2 ijzeren ophaalbruggen over de nieuwe schutsluis aan den Loid-
i schend.mi. Inl. bij den hoofdingenieur van den pro», wateistaat. te 
1 's-Hage, en den ingenieur II. de.Mol van Otterloo, to Leidschendani. 

Raming f 8600. 

meester, allen te Zwolle. 
Langweer (Fr.), ten gemeentehiiize van Douiawerstal: het leveren 

van p. m. 350 stère grint eu 135 stère macadam. Bilj. iiizcmtbn onder 
Litt. G. 

P o r t o e r e n d , d<ior burg. en weth.: de levering vau 50,000 Waalscbe 
straatklinkers. 

Z a t e r d a g , t l Sept. 
M a a s t r i c h t . to 11 uren, door de Maastrichlschc Bouwmaatschappij, 

b'ii kantore van J. J. Jesse, Liiikulestr.tat: het bouwen van 3 aaneen-

Ou.* / a a n (N-IL), te i'U uren, door burg. en weth.: het bouwen 
van 3 lokalen aan de school m do Kerkbuurt. Aanw.gehouden. Raining 
f 12.500. 

I l l n sdag , 14 Sept. 
Amsterdam, te 11 uren. dour regenten van hot R.-K. Maagdenhuis: 

het ophoogen van een terrein groot 11.51(1 M». gelegen 10. Amsterdam 
in den Over-Aiustelschen polder aan de Mauritskade bij do Ooster-
begraafplaats, tusschen de Muider- en Weesperpoorten. Inl. bij den 
makelaar C, Wiegand. 

I l e i k - e i i - l l o i i k . te 4 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen 
van de brug over do Liesloop, in den grintweg I'eeleinil-Donk, Inl. bij 
het gemeentebestuur. Aanw. 14 Sept, te 1 uur. 

VYnei i . f lng, 15, Sept. 
' • - l l a g e , te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van verdedigingswerken langs den God-zij-dankpolder, aan den 
linkeroever van bet Scheur, beneden Maassluis, voor de verbetering van 
den waterweg langs Rotterdam naar Zee. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-llage, den ingenieur I. naus, te Rotterdam, en den 
ingenieur Steun Parvé, te Hoek-van-Holland. Aanw. 8 Sopt: Raming 
ƒ 4361. 

' • - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz : het 
verrichten van baggerwerk langs den rechteroever van i . .Vheur, 

j be Ion Viaardingen, ter opruiming van de plaat hij do Vergulde Hand, 
j voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. In!, 
i bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Leemans, 

te Rotterdam en den lijdelijk adjunct-ingenieur Francois, te Hook-van-
; Holland. Aanw. 8 Sept, te l i l / , uren. 

'a-Hage, te II uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit-
voering van werken tot voorziening van den rechteroever der rivier do 
Maas. in de gemeente Klsloo, hertogdom Limburg, tusschen de kilo
meterraaien 27 en 28. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 
's-Hage den ingenieur Van Hoon, to Vucht. en den opzichter Willems, 
te Maassluis. Aanw. 8 Sept. Raming f 14,000. 

H a a u d a g . 20 Sept. 
' • - I l ag r , te 11'/, uren. door het prov. best.: bet maken van den 

ijzeren bovenbouw voor de brug over de (Inde Maas, nabij de haven van 
Uarendrecht. lui. bij den hoofdingenieur J. van der Vegt. te s-llage, 
en den ingenieur J. A. Roijer, to Barendrecht. Raming /' 290.000. 

H r d e m l i l i k . te 12 uren, door de directie der Looaalspoorwegmaat-
tchappy Hoilaiiilsch Noorderkwartier op het Koggenhuis: Bestek no. 6, 
het maken van gebouwen en verdere inrichtingen langs het gedeelte 
Opperdoes—Hoorn van den LocaalsjHiorwcg Medemblik—Hoorn. Inl. bij 
den ingenieur Krieger, te Medemblik. 

Ol ie» en L a a k (I,.). te 2 uren, door burg. en weth.: de verbouwings
werken tot uitbreiding der openbare school en onderwijzeiswoning 
aldaar. Aanw. 20 Sopt, tc 12 uren. Inl. bij den architect J. Spcotjens, 
te Roermond. 

I l i n s i l a g . 21 Sept. 
Utrechti to 2 uren. door de maatschappij tot expL van Staats

spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 446, het verrichten van 
grondwerken, het leggen eu wijzigen van sporen en wissels, en het 
uitvoeren van eenige bijkomende werken, ten behoeve van dt'uitbreiding 
der werkplaats np het station Zwolle Aanw. 11 Sept, te 121/. uren. 
Raming /' 98.000. 

l ' t r e r h f . te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 445. liet maken van 
de uitbreiding der werkplaats np het station Zwolle. Aanw. II Sept., 
te 12'/, uren. Raming /' 20:1.500 

Woensdag , Sept. 
'a-Hage, te II uren, door het ministerie vau waterst. enz.: het 

maken van dertien dwarskribben aan den rechtervever van de Lek onder 
de gemeente Wijk-bij-lluiirsteile, provincie I'trecht. lus-chen de kilo
meterraaien 74 en 77. Inl. bij den ingenieur Van dei Toorn, te's-liaure. 
den ingenieur ('astenilijk, te'l'neeht, en der, opzichter Mann, te Reenen. 
Aanw. 15 Sept. Raming ƒ29,100. 

llonilerilRg, T.l Sept. 
A p e l d o o r n , te 2 uren, door de Kou. Nederl. Locaalspoorwegmaat-

schappij: Bestek no. 23, het maken van de aardebaan. de kunst- en 
andere werken voor het gedeelte Deventer—Wielden van den Locaal-
spnorweg Deventer—Almelno. Inl. bij deu hoofdingenieur-directeur K. 
II, van Brederode, te Apeldoorn, en dén sectie-ingenieur M. IC. de Wildt, 
te Deventer. Aanw. 16 Sept., te 10 uren. bijeenkomst aau het sectio-
bureau te Deventer, te 9 uren. Ruining ƒ 284,600. 
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D E O P M E R K E R . D E OPMERKER, 

V r i j d a g , 24 Sept. 
'n - l lage, te 1 uur, door het ministerie van waterst. en/..: het her

stellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Arnhem. 
Int hij den inspecteur, chef van het technisch beheer, te 's-Hage, en 
don lijninspecteur, te Arnhem. Haming ƒ 1477. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het 
herstellen en verbeteren van Ifijkstelegrualïijnon in do afdeeling Utrecht, 
in twee perceelen. Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch be
heer der Rijkstelegraaf, te 's-llage, en don lijniuspecteur te Utrecht. 
Haming: perc. 1 f 1000, perc. 2 f 830. 

's-Hage, te 1 uur, doer liet ministerie van waterstaat enz.: hot 
herstellen en verbeteren van Kijkstelograallijnon in Gelderland en Over
ijsel. Inl bij den inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijks
telegraaf, te 's-llago, en den lijniuspecteur te Arnhem. Raming f 1350. 

Woensdag , 211 Sept. 
' « - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: hot om

leggen van den Oostorspoorwog tusschen de Muider-trok vaart en het 
station Weesp. met hijbehoorende weikon. behoorende tot de werken 
voor den aanlog van oen kanaal tor verbinding van Amsterdam met de 
Herwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht en den inge
nieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 21 Sept., te 11 uren. 

Zaterdag , 2 Oc t . 
^ U t r e c h t , to 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur dor genie, 
in bot gebouw voor Kunsten cn Wetenschappen: het bouwen van eene 
kazerne c a voor oen regiment vestingartillerie te Utrecht, onder het 
heheer der genie, aldaar. Inl. bij genoemden ingenieur. Hilj. inzenden 
uiterlijk I Oct., vóór 3 uren. Aanw. 21 Sopt., .te 11 uren. Haming 
f 40(i,000. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
H a a r l e m . 26 Aug.: het bouwen van afzonde-

ringslnk.don enz. en het uitvoeren van verschil
lende werken aan het Rijks-krankzinnigengesticht 
te Medenihlik; ingekomen 6 bilj,, als: 

'.-Hage. .'10 Allg.: den dienst der Staatsspoorwegen op lava. 

Inschrijvers en Woonplaats. 

C. Illaauw, 
A. Lak, 
II. Vollewens, 
I>. Berkhout, 
E. Kransen en J. 

Hongondijk, 
A. Dorrogoost, 
Raining 

V e l | i . 26 Aug, 
en winkelhuis te 
archil 
N. Sh 

Z a a m s l a g . 2s Aug.: het uitvoeren van wer
ken tot verdediging van den oever van den 
miteusen Eeiidrachtpolder; ingekomen 1:1 l»i 
(i. Itoliel enisse. ƒ 2:1.7(1(1 

» 2:1 (11.(1 
I B2.0SB 
i 2: 
» 22,347 
» 22.:i(«i 
> 22 20(1 
l 22.100 
» 22,INI 

Scherpt 
II. Tholens, Hoek, 
C. F. v. Fraijenhoven, Neuzen, 
J. de Jonge, Biezelinge, 
3. Tollenaar, Neuzen, 
I'. J. Verhist, llontenisse 
J. Janse. Neuzen, 
II. Klaassen, Zaamslag, 
M. V. d. Hoek. Neuzen, 
A. V. d. Heek. Zaamslag, 
P. A. v. d. Velde, Neuzen, 
C. IJ. Holier. Seherpenisse, 
C. V. d. Plas, Hardinksveid, 
gegund. Haming 

Kde. 28 Aug.: 
den grintweg 
station van den Nederl. Rijnspoorweg en het 
beklinkeren van dit gedeelte, voor rekening der 
gemeente; ingek. 9 bilj.. al; 
J. v. Wamel, 
J. Terwindt, 
W. Avonds, 

dezelfde, 
J. H. Vos, 
D. W. Bloem, 
II Jansen, 
W. 11. de liaan, 
H. Mulder, 
H. I). Gideonse, 

Nog niet. gegund. 
Utrecht, 28 Aug., voor rekening der ge

meente: lo. het aanleggen van rioleenngen, be
stratingen en trottoirs op verschillende plaatsen 
in de gemeente; ingekomen 10 bilj. als: 

J. (,'. Stelling, Amsterdam, 
Roncker X: Zonen. Utrecht, 

Miilwoud, ƒ 18.992 Hecht en Dvserinck, Amsterdam. 
idem » 18,624 Firma II. Heijden, 's-llage. 

Medemblik, » 18,171 A. Mikkers & Zn„ Rotterdam, 
idem » 17,868 Gebr. Vnogel. Amsterdam, 

('. II. Kckhanlt. Botterdam, 
II. Degens. Dordrecht, 
II. H. Bayer. Rotterdam, 
,1 Smulders .t Co.. 's-llage, 
.1. II. Dupont. Rotterdam, 
W. Hoven X. Zn., 's-llage, 
l.aiulré en Glinderman, Amsterdam, 
Gebr. Figee, idem 
R. S. Stokvis Sc Zonen. Rotterdam, 

da- I Van Rietschoten en Houwens. idem 
als: | De delinitieve toewijzing I ft plaats 

. idem » 17.748 
» Alkmaar, ,> 17,1148 

ii 18,000 
het bouwen van een woon* 

Vein, onder beheer van den 
t F. Kortlang J.Ez.; minste inschr. F..1. 
ïtjes, te Velp, voor ƒ 2000, Gegund. 

muur- eu 
liaiidseinlan-

taarns. 
perc. XI 

Ie hormige 
haug-

lantaai ns. 
perc. XII 

f 1144.40 
678.— 
700.70 

1217.60 

ƒ 1405.40 
047.30 
824.02 

1654 20 
1270.12 

!, latjes-
kasten. 

pore. XIII 

/ 088 
12(111 
2631 
2175 
3255 
2185 

chad aan de minste inschrijvers. 

locomotief-
vijzels. 

perc. XIV 

/ 070.40 

002.40 

862.40 
776.-
603.60 
844.— 
824.— 

N-IInge, 30 Aug.: het verdiepen van het | ' s - l luge . 31 Aug.: de houw van een winkel
huis met toebehooren aan de Nieuwo-Piïnsen-
straat, voor rekening der Coöperatieve Winkel-
vereeniging van bet district. 's-Gravenhage, der 
vereeniging «Eigen Hulp": ingek. 10 bilj., als: 

tc 's-Hage, ƒ 37,000 

noordelijk gedeelte van het zijkanaal, gaande 
6401 uit het' Noordzeekanaal naar Halfweg, onder 

beheer van het. ministerie van marine; minste 
inschr. C. Bos Az., te Dordrecht, voor f 5O.70O 

's- l lage. 30 Aug.: bet houwen van lfidubbele 
arbeiderswoningen, te bouwen op een terrein 
gelegen aan de Van-Ostadcstraat te 's-Hage 

21.080 minste inschr. P. van der Houwen, te 'sdlage 
' voor ƒ 28.741. 

Z a l l - l l o n i m r l . 30 Aug. 
1,070 

» 21.531 
» 21.000] directieket t 
ƒ 22.086 ,1. Blok. 

het gedeeltelijk uitbreken van I C. v. Stuijvenberg. 
in het dorp Ede af tot aan het I S. Kamsteeg, 

F. Streclland, 
.1. Lagendijk, 
C. Bakker, 
K. [.alleman. 
Breevaart, 
K. Oosterlee, 
.1. Dijkstra, 
G. v.' d. Vlugt. 
0 v. Seven ter Si Co. 

bet bouwen van een 
te Rozenburg: ingek. 17 bilj.. als: 

te Wijk-hij-Duurstede, ƒ 11970 
ii Westervoort. 
» Milligen, 

» Almeloo, 
i> Weurt, 
ii Didain, 
» Arnhem, 
» Ede, 

Wageningen, 

9,850 
9.3011 
8,950 
9 224 
9,200 
9.114 S. v. d. Li 
8,861 | K. Visser, 
8.649 
7,820 

ene, 

P. Verbruggen. tt 
W. A. G. Jansen, 
1'. Leenden, 
A. M. v. Liefland, 
C. v. Zeeland, 
tl. M. de Kolf, 
L. Keers, 
J. Fruitier, 
E. Bel pbouwer, 
J. Krachten, 
gegund. 

2o. het vernieuwen van schoeiingen. 
ren enz.; ingek. 4 bilj., als: 
A. M. v. Lielland, te Utrecht, 
P. Leenden, » idem 
J. Krachten, » idem 
E. Scheepbouwer, » idem 
gegund. 

H a a r l e m . 28 Aug.: het bouwen 

Waddiiiksveen, 
Utrecht, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 16 8s9 
ii 16,119 
ii 15.4110 
» 15 230 
> 14800 
i 14.700 
B 14 600 
ii 14 5(10 
» 14 335 
. 13.743 

kaaiinu-

/ 6630 
i' 5600 
» 5143 
ii 4956 

van 48 
woningen voor de Coöperatieve Botiwvereeiiiging 
»de Vooruitgang", onder beheer van den architect 
A. v. d. Steur Jr.; ingek. 17 hilj., als: 
A. Paans, Amsterdam, ƒ 71.970 
W. II. I.cibbranilt. idem » 71,871 
G. P. .1. Heceari. Haarlem. >? 89,900 
W . Boomen W. ll.Struijs. Amsterdam, » 69.950 
.1. II. Lasscbnit. Haarlem. » «8,500 
II. A. Kaasjager, Zalt-llommel. » 68.432 
J. C. Diercks en C. v. d Vlugt. 's-Hage, » 66.986 
11. Zuithof, Haarlem, » 64,992 
W. Hainan. Amsterdam. » 63.550 
A. T. Sleeswijk, idem » «3,200 
.T. Giebels en J. v. Servellen, Haarlem, » 62,423 
P. J. v. Mierlo, Sloten, » «2,100 
Firma Martens & Zn., Haarlem, » 00.8' 0 
B. Hagen, idem » 59.900 
J. A. Raasveldt Jr., idem » 58,900 
Verhagen en Van 't Wout. idem » 58,000 
D. A. Ilraakenbiirg. idem » 5(5.947 

l . i i i i i e n i . 29 Aug.: het houwen van eene 
R.-K. kerk met pastoi ie, waarvan de uitslag in 
het vorig nommer opgenomen werd, is gegund 
aan den laagsten inschrijver E. M. Giesen, lel Kamerling, te Boeg, voor ƒ 1921, aan wien het 
Amsterdam, voor ƒ 18,9«9. werk is gegund. 

te 's-Graveiidoel, / 4105 
(ielderinalsen, i mi 

» Giesendam, 1 :M;:> 

ft Sliedrecht, i 3669 
I Nieuw helvoet, ï 36T.9 
'i Papendrecht, X 3109 
1 Rozenburg, » 3330 
ft idem 3305 
» idem » 3294 
I Werkendam, 1 3L".)2 
» Maasland, 1 3270 

Sliedrecht. ft 3258 
» Rozenburg. •> 3250 
1 Rotterdam, i' 8199.96 
ii Raainsdonk, i 3046 
,t Vlaardingen, » 
» Zevenbergen, 2795 

\ i g.: het uitvoeren \;ili ver-

ek. 8 
1 awarder— 
als: 

le llarlingeu. ƒ 29Kn 
idem o 2468 
idem » 2377 

ft idem » 2330 

* idem a 2298 
I* idem l 2295 
ft Baijura, • 2230 
ft Haard, » 2184 

A. v. Seters, 
A. Rnneveld, 
C. F.'lïarel, 

l l a r l i n g e u 
schillende herstellin 
Harlinger trekweg; i 
.1. do Lange, 
F. Sehaafsma, 
,!. Posthnma, 
Joh. Huisma en L. 

Strak, 
W Itonnema cn J. 

Kramer, 
K. Ilagedoorn, 
,1 Boors ma, 
A. Joustra, 
gegund 

Devente r . 30 Aug.: liet afbreken van den 
hestaandeii en liet bouwen van een nieuwen 
stonmscboorsteen met kanalen enz., voor Nourv 
en Van'dor Lande, onder behoor van don archi
tect .1. ten Zijth 
.1. II. Lucas, 
W. .1. Kolkert, 
.1. Witteveon, 
.1. Zand voort, 
G. v. d. Berg, 
G J. Ackerstafl', 
II. J. Zwoers, 
E. v. d. Woerd, 
(1. Peteri, 
G. .1. Korteling, 
Wed. Kerkhof, 
gegund. 

Aiiittenliini. 31 Aug., voor rekening dor 
marine: do levering van: lo, blokken; minste 
inschr. de Wed. II. ('. Feijnt & Zn, te Amster
dam, voor ƒ 3121.80. 

2o. vaatwerk; minste inschr. P. Abrams, to 
Amsterdam, voor /' 3278 25. 

3o. vaatwerk; minste inschr. P. J. Stigter & 
Zn., te Delft, voor / 5325. 

4o. kruis- of vouwstoelen, minste ii^chr. C. 
van Heemstede Obelt. te Amsterdam, voor/'2270. 

5o. gesmeed ijzerwerk; minste inschr. P. 
Kempen, te Rotterdam, voor ƒ 4985.82. 

Nneek. 31 Aug.: hot verbouwen dor openbare 
lagere school te Gaastineer, voor rekening dor 
gomeonte Wijmbritseradoel; minste inschr. C. 

ng •k. 11 bilj.. als: 
te Deventer, 5174 
s idein 4850 

idem 4767 
• idem 4739 
i idem I, 4717 
» idem 1695 

idem B 4630 
idem , 4583 
idem B 1339 
idem n 4130 
idem t 4035 

\ . Stigter, 
.1. C. Pietersen, » idem "» 36.250 
.1. L. Weides, » idem » 30,164 
W Westmaas, » idem » 35.000 
II. Nieuwenhuijsen, » idern » 34.540 
A. 0. Paardekooper, » idem o 34.300 
Stellens en Wijnekus, Ü idem n 34,063 
('. Moijers. » idem » 33.977 
Gebr. Houtman, » idem » 31,564 
F. II. v. Malsen. » idem » 30.300 
gegund. 

ïtieiit 31 Aug.: het houwen van oon maga
zijn von- torpedo's hij de Herghaven te Hoek-
van-Holland, ouder het beheer dor genie, te 
Breda; ingek. II bilj., alsi 

Ie Groot, 
Voiirdetidag Az., 

J. I!. Uaaijmakers, 
M. Veltenaar, 
A. H. Rutgers, 
J. v. v. Vlugt, 
J. Lagendijk, 
L. de Neef. 
M. L. VeenenboS, 
N. Hoogendoorn, 
W. v. Leeuwen, 
Raming 

II l\ ei -o in . " 1 

te Sliedrecht, f 28,995 
» Dordrecht, ft 2*000 
0 Wouw, » 27,000 
ft Maassluis, » 27,000 
» 's-llage. » 26.700 
» Dordrecht, « 26.520 
ft Niouwhelvoet, • 26.400 
ft Brielle, » 26 347 
ft idem » 26.298 
* Giosendam, 

Hidlevoetsluis, 
» 25.800 

ft 
Giosendam, 
Hidlevoetsluis, >> 23 289 

» 29,700 
Aug.: het bouwen van 2 

woonhuizen aan den Krakebeenweg. onder behel_ 
vau den architect .1. Rietbergen, te Hilversum; 
ingek. 7 bilj., als: 
D. B. Smiilt, te Hilversum, f 6600 
.1. Brandei, » idem , 6423 
W. Swaan, , idem » 6210 
D. Kuiper, » idem » 6000 
R. Mouw. ii idem » 5968 
.1. v. d. Brul. » idem » 5800 
J. N. Swaan Jr., « idem » 5780 

Vmi-i-riiori. 31 Aug.: In 
Ion vierkanten stal te Ami 

verbeteren van 
foort. onder het 

beheer der genie, aldaar; ingek 6 bilj., als: 
W. v. d. Kooij, te Ai sfoort, ƒ 

ii Naarden, 
n Amersfoort, 
B idem 
» idem 
1 idein 

E. Wouda, 
G. Prins. 
A. Maters, 
.1. II Doks, 
1'. Hoks, 
Raming 

A r i i l i e m . 31 Aug., voor rekening de 

ƒ 6490 
6390 
6340 
6330 
6260 
5800 

» (800 

meente: lo. het leveren en planten vanboomen 
en heesters langs de buitenwegen enz.: ini/ek 
6 bilj., als: 

te Naarden, 
n (Iplieusden, 
ii Boskoop, 
ii Naaiden, 
ii Arnhem, 
» lieerde, 

/ 092.405 
929 
849 
788.40 
786 
688 

van school no. 16, ged. 2 
ek. 8 bilj., als: 

W. K. Schubert, 
A. v. El.lik. 
W. C. Boer, 
.lacs Smits, 
Van Zoest & Zonen, 
K. C. II. Tiilleke.i, 
gegund. 

2o. bet onderhoud 
jaar en 4 maanden; ing 
M. Wardenier, 
Gebr. v. Daalen, 
.1. P. Welsing, 
II. Holder. 
II. v. .1. Sand, 
J. de Runter, 
J. T. Verhoeven, 
G. J. Lucasscn, 
gegund. 

"ü j i i i rge i i . 1 Sept.! het onderhoud der wegen, 
met bijlevering van de daartoe benoodigde grint, 

te Arnhem, / 3285 
ft idem 8 2975 
ft idem » 2622 
1 idem » 2520 
» Idem » 2498 
ft idem l 2492 
ft idern » 1945 
» idotn i 1652 
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over '86/'87. voor rekening van hot polderdistrict 
Cireul van tie Ooij; ingekomen 6 hilj., als; 
G. .1. Groot, te St.-Annu, ƒ 1944 
P. Kroes, » Ooi, » 1797 
Willi. Engelnar, n Nijmegen, n 1732 
G. Toonsen, li iilem » 1725 
J. II. Engelaar, » idem » 1455.50 
W. v. Oss, ii idem » 1395 
gegund. 

's.Hiigc, 1 Sept.: het uitvoeren van graai
en baggerwerk langs den linkeroever van den 
Neder-Riju, in de gei iiteMaurik; ingekomen 
5 hilj.. als: 

te Wijk-hij-fJuurstede, ƒ 3889 
» Maiirik, » 3800 
» Utrecht, » 3800 
» Dienden, i) 3S0O 
» Kuilenburg, a 3673 

» 4000 
1 Sept.: de levering van 120 

grintzand, voor de ge-

J. v. W; il, 
A. S. de Vree. 
II. Bennik 11.Ry. 
E. v. Ham, 
G. J. Mol, 
Raining 

*rlHllllllHI\CII . 
stère grint en 100 
nieente; geen insclirijviiigen ontvangen. 

Arnlieiti. 1 Sept.i het afbreken van eenige 
oude woningen en wederopbouwen van negen 
onder- met liovenwoningen te Arnhem, voor 
Gebr. van Haaien; ingekomen 11 hilj., als: 

Wen tink, te Arnhem, ƒ 11,990.28 
ide 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

11,232 
» 10,998 
» 10.780 
» 10.689 
» 10 394 
» 10.272 

A. Hidings, 
11, A. v. d. Sand, 
G. Pothof, 
J. Th. Rotten, 
f). Slik eu W. Jansen, 
ü. Onstein en 11. 

llaiteiuiiik, n idem it 9,844 
D. A. Roskam, » idem o 9,697 
A. A. v. Hoeschoten, » idem » 9,378 
G. J. E. Barenbrug, » idem » 8,887 

(•ruilingen, 1 Sept.: het bouwen van een 
burgerbehuizing op een open terrein gelegen 
aan den Oosterweg, voor II. 11. Oelgorge, onder 
beheer van den architect S. van Veen; ingek. 
15 hilj.. als: 

te Groningen. G. A. Mortens, 
N. v. Huizen en G. 

Mulder, 
Zijlstra, 
Fekkes, 
Dooijes, 
Janssen, 
Dalmolen 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 221!) 

» 2050 
>i 1978 
» 1968 
» 1886 
» 1886 
ii 1877 
» 1876 
»• 1869 
I 1866 
» 1793 
» 1746 
• 1742 
» 1(127 
» 1580 

Hoving. 
Beikellhoscll, 
S. Iliddens, 
Holt. 
Zeeft, 
Meijer, 

N. Kuiper, 
gegund. 

•nschea>, 2 Sept.: het houwen van een 
koetshuis met stalling en 2 woningen op het 
buitengoed het Wooldrik. nabij Enschedé: ingek. 
" hilj., als 

te Enschedé, 
» idem 
i ' idem 

W. Casonder, te Enschedé, ƒ 8067 
R. .1. Turin, » idem i> 7933 
Sauerwald. » idem » 7914 
G. W. Wegereef, » idem » 7640 
G. Huckriede, » idem » 7150 
.1. Urals Jr., » Assen, » 0874 
Wesselink, » Hengeloo, » 6760 
P. en A. Eijlstra, • Enschedé, i 6392 
gegund. 

Waalwijk, 2 Sept.: het houwen vaneen 
stalling, koetshuis en woning, onder beheer van 
deu architect Jos. van Ree: ingek. 7 hilj., als: 
M. Verhoeven. te Drunen, /' 3538 
E. Maas. ,, Waalwijk, .) 3462 
G. G. v. [luiten, » idem » 2985 
Jos. v. d. I.ee, ii idem » 2946 
G. v. Dijck, ii idem » 29' 0 
G. de Rooij, ii idom » 2899 
P. v. Huiten Pz., » idem » 2892 

Groningen, 2 Sept.: de vergrooting van het 
gebouw der Zuiderbewaarschool, voor rekening 
der gemeente; ingek. 18 hilj.; minste inschr. 
Ph. IVndiïks. te Groningen, voor /' 5989. 

K l i i i l l i o v e n . 2 Sept.: het maken van de zinken 
dakbedekkingen enz... Iienoudigd voor de uit
breiding van het station Eindhoven; minste 
inschr. W. A. Eeijnenluiig van Ktten, te 's-ltosch. 
voor ƒ 19.18.30. Gegund. 

'.«-Hage, 3 Sept.: het herstellen en verbeteren 
van Rijkstelegraallynen tusschen Haarlem en 
Ilollanilsch Hiep; ingekomen 3 bilj., als: 
P, v. Essen, llaarleiiuneilieile, ƒ 2487 
Sneyders de Vogel, Schiedam, » 2-145 
W. v. Dijk, Jutfaas, » 2285 
Raming „ JJ700 

Kwalle, 3 Sept.: het verhoogen en verzwaren 
vim imi gedeelte Weteringsdijk achter het land
goed Soerseloo, ter lengte van ruim 500 M., voor 

rekening van het 6e dijksdistrict der provincie 
Overijsel; ingek. 4 hilj.. als: 
.1. Drie/.en, te Vollenhove, /' 674 
A. v. Straten, » Zwolle, 'n 444 
11. Rientjes, » lleinoo, » 344 
II. J. Schrijver, » Zwollerkerspel, » 338 
gegund. 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E K D A G 11 S E P T E M B E R 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , l.'I Sept. 

s-Hage, te Ll'/t oren, door liet prov. best.: het leveren en stellen 
van 2 ijzeren ophaalbruggen over de nieuwe schutsluis aan den Leid-
schendain. Inl. bij den hoofdingenieur van den prov. waterstaat, te 
's-Uage, en den ingenieur II. «le Mol van Otterloo, te Leidschendam. 
Raming f 8600. 

A p e l d o o r n , te 12 uren. door burg. en weth.: 
lo. het verven van schoolgebouwen enz., iu 4 perceelen; 
2o. het leveren van steenkolen, gaseokes en hout. 
Aanw. gehouden. 
D e l f l , te 7 uren, in het Beurskoffieluus van .1. M, Eterman, Hypolitus-

bmirt: het bouwen van 9 woonhui/en en bloc, op een terrein, gelegen 
aan deu Parallelweg, hoek Raamstraat, nabij de openbare school. Aanw. 
gehouden. 

O o s t z a a n (N.-H.), te 3',̂  uren, door burg. en weth.: het houwen 
van 3 lokalen aan de school in de Kerkbuurt. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 12,500. 

D i n s d a g , 14 Sept. 
A m s t e r d a m , te 11 uren, door regenten van het R.-K. Maagdenhuis: 

het ophoogen van een terrein groot 11.510 M a . gelogen te Amsterdam 
in den Over-Amstolsehcn polder aan de Mauritskade bij de Ooster-
begraafplaats, tusschen de Muider- en Weesper poor ten. Inl. bij den 
makelaar 0, Wiogand. 

B e e k - e n - l l o i i k . te 4 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen 
van de brug over de Liesloop, in den grintweg Peeleiiid-Donk. Inl. bij 
het gemeentebestuur. Aanw. 14 Sept.. te l uur. 

Woensr i i tg , 1.1 Sept. 
(.'urii l i t i t i . te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 

Alblasser waard niet Arkel beneden de Zouwe, in den Doelen : het leggen, 
onderhouden en opruimen van («slagwerken tegen de huitenbeloopeu 
der hulpgaten, onder I'apenilreclit en Alblusserdam. Aanw. gehouden. 

' s - l lage , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van verdedigingswerken langs den God-zij-dank polder, aan den 
linkeroever van het Scheur, beneden Maassluis, voor de verbetering van 
den waterweg langs Rotterdam naar Zee. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen. te 's-Hage, den ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den 
ingenieur Steijn Pane, te Hoek-van-Holland. Aanw, gehouden. Raming 
ƒ 4361. 

' s - l l age . te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: liet 
verrichten van baggerwerk langs den rechteroever van het Scheur, 
beneden Vlaardingen, ter opruiming van de plaat bij de Vergulde Hand, 
voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Leemans, 
te Rotterdam en deu tijdelijk adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-
Holland. Aanw. gehouden. 

' s - l lage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van werken tot voorziening van den rechteroever der rivier de 
Maas, in de gemeente Llsloo, hertogdom Limburg, tusschen de kilo
meterraaien 27 en 28. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 
's-Hage, den ingenieur Van Hooif, te Vucht. en den opzichter Willens, 
te Maassluis. Aanw. gehouden. Raming ƒ 14,000. 

A r n h e m , te 6 uren. door de architecten H. en R. de Vries, te 
Wngeningen, iu de Harmonie: het wederopbouwen van de boerderij de 
Notenboom, te Oud-Zevenaar. Inl. bij genoemde architecten. Aanw. 
15 Sept., te IU/, uren. 

Donderdag , 141 Sept. 
' s -Bosch , te 10 uren, door burg. en weth.: 
lo. het doen van vernieuwingen en herstellingen aan de brug iu den 

toegangsweg naai' het spoorwegstation; 
2o, het doen van herstellingen aan den l.ekleediugs- of voormaligen 

vestingmuur aan de buitenhaven, nabij het zoogenaamde Waaigat. 
Inl. bij den gemeentearchiteet. Aanw. 13 Sept., te 10 uren. 
A m s t e r d a m , te 11 uren, door den vice-aduiiraal, directeur en com

mandant der marine: 
lo. het hei-stellen van 3 ineerstoelen in het marinedok; 
2o. het verrichten van eenige onderhoudswerken aan enkele gebouwen; 
3o. het verrichten van eenig schilderwerk aan gebouwen: 
4o. het wijzigen van inrichtingen in hetgrootmagazijn tot victualie

bergplaatsen. Inl. bij den hoofdingenieur der marine, aldaar. 
Haaksbe rgen (Ov.), te 12 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbe

stuur van den II. Pancratius, in het logement en kofliehuis van Eijsink 
aldaar: het bouwen eener pastorie met bijkeuken en schuur, met de 
levering der materialen. Inl. bij den architect G. te Riele Wz., te 
Deventer. Aanw. 16 Sept., te 10 uren. 

H a r l i n g e n . te 1 uur, door burg. en weth.: het uitbaggeren van een 
gedeelte stadsbuitengracht vanaf de Franekcrjtoortsbrug, over eene 
lengte van p. m. 525 M. Aanw. 13 Sept., te 12 uren. 

V r i j d a g , 17 Sept. 
R o t t e r d a m , te 10 uren, in het Visschershuis aan de Kolkkade: het 

verlengen der bestaande vischkade en het doen van aard-en beschoeiing-
werken, met bijlevering van de henoodigde materialen en gevolgen, op 
de zalmzegenvisscherij nOianje-Nassau", onder de gemeente Pernis. 
Aanw. dagelijks. Inl. bij A. Oskam, te Ammerstol en J. P. Mahlsode, 
te Bergambacht. 

U t r e c h t , te 11 uren, door den architect L. v. d. Tas Dzn.: het bou
wen van 6 heerenhuizen aan de Maliebaan te Utrecht, met gedeeltelijke 
bijlevering der benoodigde materialen. Aanw. 14 Sept., te 11 uren. 

Woldendorp, te 11 uren, door burg. en weth. van Termunten: het 

maken van 21 tafels en banken, 4 loosborden en een boekenkast, be
nevens de levering van een kachel, turfbak, tang. pook en kolenlepel, 
voor een iu 't gebruik te stellen schoollokaal te Woldendorp. 

I lo rd re rh t . te 12 uren, door het bestuur der Vier Polders, in het 
kofliehuis Koophandel en Zeevaart: het leveren van 1300 kub. M.grint, 
op verschillende losplaatsen. 

Laren (field.), door poldermeesters der afd. Beneden-Berkel: het 
schoonmaken van de waterleidingen. 

Z a t e r d a g , i s Sept. 
L e i d e n , te 12 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, 

in het gemeen landshuis: het verdiepen van eenige wateringen in 3 
perceelen. Inl. bij den ingenieur te Leiden en den opzit liter te Katwijk. 

I .aug-Soereii , te 2 uren, door den architect M. K. Smit, in bet 
Hotel: het bouwen vim vijl' woningen niet schuurtje, enz. genaamd het 
Vijfslag. Hilj. inzenden 17 Sept. hij genoemden architect. Aanw. 15 
Sept., te B'/i "ren. 

M n a i t d a g , 2O Sopt. 
' « •Hage . te 1 1 u r e n , door het prov. best: het maken van den 

ijzeren bovenbouw voor de brug over de Oude Mats, nabij de haven van 
Barendrecht. Inl. hij den hoofdingenieur .1. van der Vegt, te s-llage, 
en den ingenieur .1. A. Roijer, te Barendrecht, Raming /' 290.000. 

Arnhem, to l l 1 ' . , uren, door den architect It. Goijsbeek Molenaar, in 
het Centraalgebouw: het verbouwen eener villa aan den Vel per weg no. 
iiö. Inl. bij genoemden architect. 

Nedemfcllk, te 12 uren, door de directie der Loeaalspoorwegmaat-
schappij Hollaiidsch Noorderkwartier op het Koggenhuis: Restek no. 6, 
het maken van gebouwen en verdere inrichtingen langs het gedeelte 
Opperdoes—Hoorn van den Locaal* poor weg Medemblik—Hoorn. Inl. bij 
don ingenieur Krjeger, te Medemblik. 

Ol iec en l.aak (L.), te 2 uren, door burg. en weth.: de verbouwings
werken tot uitbreiding der openbare school en onderwijzerswoning 
aldaar. Aanw. 20 Sept., te 12 uren. Inl. bij den architect J. Speetjens, 
te Roermond, 

Amsterdam» te 3 uren, door de architecten Karei Muller en Js. 
Ingenohl, iu café Krasnapolsky: het maken van de houten en steenen 
fiindeei'ing enz., vonr een turngebouw niet aangrenzende woningen aan 
de Marnixstiaat en Leidschekade. Hilj. inzenden één uur voor de liesto-
ding bij deu architect .Is. Ingenohl, 

K a p e l l e (Zeel.), te 5 uren, door D. .1. van der Have. in het koflie
huis van L'. Uarkusse: het bouwen van een nieuw woonhuis op de 
kweekeiij Eureka. Inl. bij den architect A. le Clercq, te Kruiningen. 
Aanw. 20 Sept.. te 4 uren. 

D i n s d a g , 21 Sept. 
A m s t e r d a m , te 11 uren. door deu wee-admiraal, directeur en kom-

mandant der marine: het verrichten van eenige onderhoudswerkenaan 
dn marinieiskazerne. Aanw. 10 Sept.. te 10 uren. 

M i d i l r l l i u r g , te l ' / 2 uren, door burg. en weth.: het bekrainrnen 
van een gedeelte der wederzijdse he dijken van het afgesneden gedeelte 
der voormalige Middelhurgsrhe haven. 

l ' t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Restek no. 446. het verrichten van 
grondwerken, het leggen en wijzigen van sporen en wissels, en het 
uitvoeren van eenige bijkomende werken, ten behoeve van de uitbreiding 
der werkplaats op het station Zwolle. Aanw. gehouden. Raming 
f 98,000. 

I t r e ch t , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 445, het maken van 
de uitbreiding der werkplaats op het station Zwolle. Aanw. gehouden. 
Raming f 263.500. 

U t r e c h t , té 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Restek A \V : de levering van 
eikenhouten dwarsliggers en van eikenhout voor wissels en kruisingen 
ten behoeve van de uitbreiding der werkplaats op het station Zwolle. 
Inl. aan het centraalbureau en bij den sectieingenieur W. J. Klerk de 
Reus, te Meppel. 

W o e n s d a g , 23 Sept. 
' s - l l age , te U uren, door bet ministerie van waterst. enz,: het 

maken van dertien dwarskribben aan den rechteroever van de Lek onder 
de gemeente Wijk-bij-Duurstedo, provincie Utrecht, tusschen de kilo
meterraaien 74 en 77. Inl. bij den ingenieur Van der Toorn, te's-Hage, 
den ingenieur Castendijk, te Utrecht, en den opzichter Mann, te Reenen. 
Aanw. 15 Sept. Raming f 29,100. 

D o n d e r d a g , 2 3 Nept. 
A p e l d o o r n , te 2 uren, door de Kon. Nederl. LocaaIspoorwegmaat-

schappij: Bestek no. 23, het maken van de aardebaan. de kunst- en 
andere werken voor het gedeelte Deventer—Wierden van den Locaal-
spoorweg Deventer—Almeloo. Inl. bij den hoofdingeniour-direeteur lv. 
H. van Brederode, te Apeldoorn, en den sectie-ingenieur M. E. de Wildt, 
te Deventer. Aanw. 16 Sent, te 10 uren. bijeenkomst aan het sectie
bureau te Deventer, te 9 uren. Raming ƒ 284,600. 

V r i j d a g , 24 Sept. 
Vt i s seke rke (Zeel.), te 10'/, uren, door het bestuur der waterkeering 

van den calamiteusen polder Anna-r'riso, in de directiekeet: het uitvoe
ren van buitengewone werken tot oeververdediging (steenbestorting) aan 
genoemden polder in '86. Aanw. 17 en 21 Sept., te 2 uren. 

' s - l l age , te I uur, door het ministerie van waterst. enz.: het her
stellen en verbeteren van Rijk stel egraa (lijnen in de afdeeling Arnhem. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer, te 's-Hage, en 
den Iijninspeeteur, te Arnhem. Raming ƒ 1477. 

' s -Hage , te 1 uur, door het ministerie van waterst enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstelegraaflijnen in de afdeeling Utrecht, 
in twee perceelen. Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch be-
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lieer der Rijkstelegraaf, te 's-Hage, en den Iijninspeeteur te Utrecht. 
Raming: perc. 1 /' 1000. perc. 2 / 830. 

'a-llage. te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstclograalhjnen in Gelderland en Over-
ijsel. Inl. hij den inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijks
telegraaf, te 's-llage, en den lijnmspecteur te Arnhem. Raming /' 1350. 

V l l a g e . te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: liet ver
bouwen van een perceel op den hoek van de Limbrieliter en hVgijnen-
hofstraat te Sittard. ten behoeve van den postdienst Inl. DM den 
rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-llage. en den hoofdopzichter 
der landsgebouwen J, .1. G. Rinkes. te Breda. Aanw. 17 Sept., te 1 uur. 
Raming/'3315. 

M a a n d a g , 27 .Sept. 
K a m p e n , te 12 uren. door bestuur van den grintweg van Kampen 

naar Genemuiden, in het Raadhuis: de levering, vrachtvrij voor den 
•wal, deels te Lutter/.ijl, Genemuiden en Grafhorst, van p. m. 250 stère 
goede, grove berggrint, volgens monster. 

U t r e c h t , te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Restek A V, de levering van stalen 
spoorstaven, stalen lasch- eu eindplateii, ijzeren haak-en schroef Uniten, 
ten behoeve van de uitbreiding der werkplaats op het stati- n Zwolle, 
iu 2 perceelen. Inl. aan het centraalbureau en bij den sectieingenieur 
W. 0. Klerk de Reus, te Meppel. 

Waenadag , 2f» Sept. 
' « - H a g e , te II uren. door hei ministerie van waterst. enz.: het om

leggen van deu Oosterspoorweg tusschen de Muider-trekvaart sn het 
station Weesp, met bijbehoorende werken, behoorende tot de werken 
voor den aanleg van een kanaal tor verbinding van Amsterdam niet de 
Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan. te Utrecht en don inge
nieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 22 Sept.. te 11 uren. 

Linndjerdlag, :to s rp t . 
H a r l i n g e n . te 1 uur. door burg. en weth.: het uitbaggeren van de 

Rozengracht, over eene lengte van p. m. 300 M. Aanw. 27 Sept., te 
12 uren. 

V r i j d a g , I O e i . 
L a g c - Z n u l u w c iX.-Rr.). te 12 uren, door de rentmeester der domei

nen in het rentambt Zwaluwen, in het logement de Korenbeurs: het 
maken der gebouwen en aardewerken voor een stoomgemaal in den 
polder Schiiddeheurs. onder Lage-Zwaluwe. lui. bij genoemden rent
meester, den ingenieur Van Gendt. te Arnhem, en den hoofdopzichter 
Van de Erve, te Rreda. Aanw. 2* Sopt. en 1 Oct.. te 9 uren. 

Z a l erdag , 2 O c t . 
U t r e c h t , te 10 uren, dooi- deu eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het bouwen van eene 
kazerne c a . voor een regiment vestingartillerie te Utrecht, onder het 
beheer der genie, aldaar. Inl. hij genoemden ingenieur. Rilj. inzenden 
uiterlijk 1 Oct., vóór 3 uren. Aanw. 21 Sept., -te 11 uren. Raming 
ƒ 466,000. 

H a a n d a g , 4 Oc t . 
' a - l lage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 

van het ijzerwerk en do hardsteen voor loodsen en jukliuizon, ten 
dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

Ytaenxdag , A O c t . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

aanleggen van een stroomleidenden dam tusschen het Onderplaatje en 
liet Amer poldert je, met aan de Kimmen aansluitenden verhit idingsdam, 
aan den rechteroever van deu Amer. eu het opruimen van gronden in 
het bed dier rivier, onder de gemeente Made en Driimnelen. provincie 
Noord-Urabant, tusschen de kilometerraaien 57 en 59, behoorende tot 
de werken voor het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas. 
Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging van den Maasmond, 
te 's-lioseh. Aanw. 29 Sept. Raming / 203,'00. 

V r i j d a g , S Oet . 
A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van buitengewone bestra
tingen op den Rijksweg van Arnhem naar Nijmegen. Inl. bij den 
hoofdingenieur en* den ingenieur Van den Santheuvel, |te Arnhem, en 
den opzichter De Vries, te Nijmegen. Aanw. 1 Oct., te 10 uren, te 
beginnen bij hektorneterpaal 4.6*. Raming f 2993. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
's-Hage, 80 Aug.: het bouwen van 16 dubbele 

arbeiderswoningen, onder beheer van den archi
tect VV. li. van Liefland; ingek. 9 bilj., als: 

W. P. Tecuwisse, / 87,980 
W. Westmaas, > 37,026 
C. Meijers. i> 36,870 
J. P. Dierkse en C. v. d. Vlugt, » 32,986 
J. Roodenrijs, » 82,390 
J. C. Mook, » 31,545 
C. E. Verhaat. » 31,109 
A. C. (juist, i 28,890 
P. v. d. Houwen, » 28,741 
Gegund aan P. C. vjuist. 
Raming / 30,000 

L e e u w a r d e n . 2 Sept.: het bouwen van een 
fabrieksgebouw en pakhuis aan de Harlinger 
trekvaart, voor de tinna Swildens en Kuipers; 
niet gegund, daar alle inschrijvingen boven de 
raming waren. 

Hooge*een, 8 Sept.: het bouwen van eene 
drogerij voor de Hoogeveensche fabriek van hout-

Eroducten, onder beheer van den architect 11. 
!. Hoegsma, te Hoogeveen; ingek. 2 bilj.. als: 

A. Niebuis, te Hoogeveen, / 885 
Jac. Kleinmeijer, » Dedemsvaart, a 590 
gegund. 
Raming ƒ 600 

V t ' o r k u m , 3 Sept.: het bouwen van een 
lokaal tot het houden van godsdienstoefeningen 
in het Heidenschap; minste inschr. A. P. Wiersina, 
te üaastmeer, voor ƒ 1640 
Raming » 1760 

L e l d e n , 4 Sept.: eene belangrijke verbouwing 
aan het perceel aan de Botermarkt no. 8. onder 
beheer van den architect W. A. van Lith, te 
Leiden; ingek 9 bilj., als: 
J. B. Hoogeveen, 
G. Splinter, 
J. Christiaan.se, 
J. Planjer, 
11. de Jongb, 
M. Langezaal, 
C. J. Verhaall', 
T. Los, 
J, W. v. d. Steen, 

Gegund aan T. Los. 
Middelburg. 4 Sept.: het aanbrengen van 

het ballastbed, het leggen der sporen en wissels 
en eenige verdere werken voor de tramlijn 
Brcskcns—Maldeghem en den zijtak naar Sluis: 
ingek. 15 bilj., als: 
M. J. Visser, te Amsterdam, 
li. den Exter v. d. 

Brink, 
J. Lindenliergh Cz., 
P. Verbruggen, 
G. v. d. Drift, 
P. J. Visser Pz., 
D. Bolier Cz., 
W. de Jong, 
H. J. Schouten, 
K. Hollander, 
L. Driind Dz., 
P. Monjé, 
F. Uaesen, 
]. Hillen. 
H. Wiennoven, 

U t r e c h t , 4 Sept.: het vernieuwen en her
stellen van eenige vakken klinkerbestrating van 
den grooten rijksweg der le klasse j minste 
inschr. D. W. Bloem, te Weurt, voor J 5549. 

navette, 4 Sept.: het bouwen van een onder
wijzerswoning te 1'iTelte, voor rekening der 
gemeente, onder beheer van den architect B. 
Rouwkema, te Steenwijk; ingek. 17 bilj., als: 

te Leiden, / 6895 
» idem » 5883 
• idem » 6S21 
» idem • 5374 
I idem * 5355 
» idem » 533S 
» idem 1 5039 
» idem » 4991 
D idem I 4207 

i> Krabbendijke, 
» Wemeldinge, 
» Waddinksveen, 
.< 's-llage, 
» Hansweerd, 
» Rilland-Bath, 
» Breda, 
n Gouda, 
J> idem 
i Giesendam, 
» Breskens, 
» Brugge, 
» Grave, 
> Schiedam, 

ƒ 07,080 

» 92.S20 
» 88,888 

88,800 
88,700 
88,200 
87,900 
85,590 
85,350 
84,960 
84,249 
83,800 
83.539 
82,900 
82,840 

J. E. Mulder, Noordwolde, 
K. J . Kalt, Heerenveen, 
J. Kits, Noordwolde, 
R. J. dc Roer, Steggerde, 
II. .1. v. d. Plas, Steenndjk, 
R. A. v. d. Veen, Terwispel, 
R. Geskus, Meppel, 
J. K. v. d. Meer, Nüholtwolde, 
R. Bruintjes, Meppel, 
T. Bruis. Ruinervvnld, 
1. Nijbolt, Wolvega. 
W. M. Mijnstra, 't Meer, 
I. G. Hofman, Klesse, 
G. J, Aberson, Steenwijk, 
E. Groenink, idem 
A. E. Noorman, Dwingeloo, 
J. L. de Vries, Oldeholtpad» 

ƒ 4540 
ii 4398 
» 4375 
» 4360 
» 4318 
ii 4312 
li 4300 
• 4200 
> 4199.99 
> 4184 
» 4184 
» 4075 
> 4014 
> 3873 
> 8878 
» 3832 

aming ƒ 4050 
Uantumadcel, 4 Sept.: het bouwen vaneen 

nieuw schoollokaal bij de bestaande school te 
Roodkerk; ingekomen 8 bilj., als: 

P. W. de Vos, te Oudkerk. ƒ 1812 
M. W. Bottema, » Roodkerk. » 1800 
R. A. de Jong, > Oenkerk, » 1798 
A. S. Visser, » Tietjerk, » 1786 
J. K. v. Dijk, > Blija, » 1757 
G. Wostra, » Oièkerk. • 1680 
D. B. Itonnstra, > Hei gum, » 1624 
H. de Jong, * Dokkum, . 1592 
gegund. 
Raming f 1601.99 

Helmond. 6 Sept.: bet houwen va.l een 
woonhuis met kelders, putten enz., voor den 
aanleg eener bierbrouwerij, onder beheer van den 
architect M. Dreesen; ingek. 8 hilj., als: 
I. . Paaps, te Vecbel, ƒ 10,458 
J. v. d. Velden, n Helmond, • 10.215 
.1. W. v. d. Putten, . idem » 10,187 
Ph. Versteij l, » Oosterwijk. » 10,(193 
H. v. Assoldonk. » Helmond, » 10.030 
C. Luiiben, » idem » 9,900 
L. v. Gaal, , Geldmp, » 9,769 
F. Olivier*, » Gemert. » 9,427 
gegund. 

(^ruilingen, 6 Sept.: liet maken van een 
ijzeren afsluithek voor de nieuwe verzamelplaats 
van fecalien; ingek. 2 bilj.; minste inschr. D. H. 
Lupkes, te Croningen, voor ƒ 255. 

V e n l o o . 6 Sept.: het houwen van een kan
toor, smederij en opzichteiswiiiiing ten behoeve 
der gemeente-gasfabriek J illgek. 6 hilj.; minste 
inschr. M van (ï.lsselt, te Venloo, voor j 3330. 

's-llage, 6 Sept.: de oventorting van de zink
stokken oostwaarts van den kop van het hoofd 
A, gelegen beoosten de Goereesche haven aan 
de Noordkust van Goedereede en behoorende tot 
de zeeweringen in de provincie Zuid-Heiland; 
minste inschr. T. .1. Smits, te Dordrecht, voor 
/ 4646. Riming ƒ 5000. 

's-llage. 6 Sept.: het maken van een basalt-
iiiuur langs de aanlegplaats der haven te Stel
lendam, voor rekening der provincie Zuid-Holland: 
minste inschr. T. de Baat, te Sliedrecht, voor 
ƒ 5784. 

Utrecht, 7 Sept.: Bestek no. 449, het ver
richten van herstellingen en het uitvoeren van 
daarmede in-verliand-staande werken aan de 
gebouwen, kunstwerken en verdere inrichtingen 
van den Staatsspoorweg Zwolle—Almeloo: ingek. 
17 bilj., als; 
.1. Schuurman. te Den Ham, ƒ 13.992 
C. Kckhardt, . Almeloo, ' "» 13,900 
S. M Krahsliuis. » idem » 13.890 
D. Bruins, » Zwolle, » 13,867 
F. Aberson, » Steenwijk, : i 13.268 
N. Breijder, » Almeloo, n 12,809 
R. Post', » Heerenveen, i> 12-.650 
K. M. Spoor, . Stad-Almeloo, » 12,335 
A. Schrander en R. 

Barnevcld, » idem » 12,325 
R. Hunse Jr., » Assen, u 11.467 
E. Kshnis, » Stad-Almeloo, » 11,339 
L. v. Nispen, ii Zwolle, » 11,169 
A. II. II, Wesselink, » Hengeloo, i> 10,970 
B. Meibergen, » Zwolle, » 10,630 
A. v. Straten, n idem » 10,333 
E. Groenink. Steenwijk, 

en J. Bi-als Jr., » Assen, 11 9.974 
G. v. Unen, » Zwolle, . J 9.969 
Raming » 12.450 

Utrecht. 7 Sept.: het herstellen van de 
bomvrije kazerne in bet fort op de ililtstraat, 
onder "beheer der genie te Utrecht; ingekomen 
9 bilj., als: 
C. v. Straatcn, te Utrecht, ƒ 1548 
C. v. d. Berg, » Honswijk, '» 1495 
J. de Vos Jr., » Utrecht, n 1487 
B. Lorctte, > idem • 1464 
R. Bameveld, > Vreeswijk, » 1450 
F. W. v. Vloten, » Utrecht, » 1449 
l i . Keers, > idem » 1423 
C. Froonhoir, ii Wijk-bij-Duurstede, i> 1337 
J. v. Straten Jz.. » Utrecht, » 1270 
Raming » 1600 

H a r d e r w i j k , 7 Sept.: het bouwen eener villa 
nabij het station Erinoloo, onder beheer van deu 
architect K. G. Wentink, te Schalkwijk; ingek. 
10 bilj.; minste inschr. waren W. Salomons, te 
Oosterwijk en L. van der Vlist, te Driel. voor 
ƒ 7211. 

Amsterdam, 7 Sept.: het verhouwen der 
perceelen Nieuwendijk nos. 91 en 93, onder 
beheer van de architecten W. Wilkens en G. 
van Arkel; ingek. 28 bilj., als: 

J. v. Bernc, ƒ 28,962 
F. O. Lnkhorn, '» 25,110 
P. Kampman, n 24,980 
H. J. cnG. Haandriksman, » 24,800 
A. Paans, » 21,990 
W. G. v. Berkum. » 21,980 
K. J. B. r. Damme, » 21,744 
J. G. dc Haart, > 21,492 
I. Koster, » 21,355 

P. Groenhoff en A. G. Haak, /' 21,280 
E. H. Helle, 2O.5O0 
II. de Haan, . 20,100 
l l . II. Zeevat. i 19,949 
J. Bode en H. Rauch, » 19,920 
.1. J. Vissers. » 19,896 
J. P. Rieken en J. Becker, • 19,789 
C. Eijsvogel, > 19,664 
B. v.' Binnen, » 19,650 
B. Cruijl'. » 19,590 
D. Verbeek ,t Zn.. i 19,400 
T. II. v. Engelen en Luiten, » 19.384 
l i . Tmnu.in. ii 19,219 
W. II. Struijs, i 18,97» 
II. Rietsmjder & Zn., » 18.825 
W. Raman, « 18,713 
W. L. Leibbrandt. » 18,518 
.1. T. Sleeswijk. , 18,270 
II. Breinen, • 16,382 
Gegund aan W. L. Leibbrandt, te Amsterdam. 

«i re i iv i - i jk . 8 Sept.: het bouwen vaneen 
woonhuis aan den Cnrnputsingel. onder beheer 
van den architect B. Rouwkema; ingekomen 14 
bilj. als: 
.1. de Ruiter, te Heerenveen, ƒ 5890 
11 Zijlstra, i i Zonnega, i 5800 
R. A. v. d. Veen, » Terwispel. » 5360 
J. de Boer X- Zonen, » Steenwijk. •> 4930 
Firma (.'. v. d. Plas, » idem » 4898 
b'. .1. Kali. » Heerenveen. . 4834 
\ . de Boer, i Steenwijk, » 4797 
R. de Boer, » Steggerda. I 4720 
.1. L. ih> Vries, » Oldeholtnade, » 4600 
W. Voerman, B Steenwijk, ii 4585 
.1. Nijbolt. » Wolvega, » 4534 
J. ü. Hofman, > «I.—. » 4478 
(1. .1. Aberson, » Steenwijk, > 4373 
K . Groenink. » idem , 4351 
11 in.- i) 4600 

Deventer, 8 Sept.: het bouwen van 4 bur-
gerwu.'tibiii/.en op voormaligen vestinggrond, voor 
(i. ,1. Ilollelioiiui: Ingek. 15 hilj.. als: 
A. J. Eggink, tc Deventer, f 6152 
11. Koiteling, i i idem » 5892 
11. Lamuiers, » idem » 5889 
<i. W. I'ietersen en H. 

Steenbergen, i i idem i i 5872 
II. 11. L •bbing, ,, idem » 5765 
A. .1. Fiet, • idem » 5748 
.1. Pot .lz.. ii idem » 5742 
H. Visscher, » idem » 5693 
A. .1. Markeiink, » idem » 5668 
K. v. Leusen, » idem » 5619 
.1. Aalpoel, i i idem > 5601 
.1. Witteveen. » idem , 5596 
W. J. Kolkert, » idem » 6565 
R. v. d. Spoel, i) idem » 5479 
(1. Hofstee, » idem » 5476 
gegund. 

V i i - i i i i i ' s l i i i , 8 Sept.: het houwen van een 
hoiiinaiiswoniiig met schuur, onder beheer van 
den architect A. Veenenhos, te Heenvliet; ingek. 
17 hilj., als: 
.1. Lagendijk, te Nieuwenhoorn, ƒ20.187 
A. Reineveld, » Vlaardingen. '» 19.724 
G. Louter. » Geervliet. » 19,675 
R. Beukelman. . Abbenbroek, i> 19.665 
A. A. E. Veenenhos, » Brielle, • 19,550 
J. v. d. Vlugt. » Dordrecht. » 19.440 
J. E. Tijvelijn. » Brielle, » 19.007 
.1. Bont, i i idem » 18,900 
E. Wevels, s Heenvliet. » 18,888 
P. de Man, » Vierpolders. » 18.632 
.1. v. d. Begden, • Brielle, » 17.759 
N. Lelie, » Zwarte waal, » 17,620 
A. Oostdijk. i i Nieuwesluis, » 17,240 
II. v. d. Houwen, » idem » 17,211 
A. Breevaart, » Rozenburg, n 16,575 
K. Oosterlee, » idem » 16.500 
C. Beukelman, » Zwarte waal, . 16.487 

L e l d e n , 9 Sept.: het maken van twee brug
gen en drie ijzeren iiirijhekken op een perceel 
land aan den Marendijk; ingek. 14 hilj., als: 

M. M. Langezaal, f 1884 
Van der Drift, » 1763 
Kerkvliet, » 1660 
De Nie, » 1054 
Bink. » 1601) 
Planjer, . 1591 
Colet, ii 1588 
Christiaanse, , 1580 
Briuiielkamp. i 1576 
Haal', » 1540 
Langezaal ,t Zonen, » 1498 
Splinter, » 1465 
Buitendijk, i) 1344 
Kaptein den Bouwmeester, » 1344 

Gegund aan Kaptein den Bouwmeester en 
Buitendijk. 

I l u l s l ' r r v . a r d e (gem. TwelUi). 9 Sept.: het 
bouwen van eene R.-K. kerk met toren en 
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/ 91,268 / 86,600 f 73,770 

86,000 

84,770 

64,753 

84.400 

61.000 

60,997 

80,962 

60.300 

sacristie, onder beheer van den architect G. te 
Riele Wz., te Deventer; ingeL. 21 bilj., als: 

kerk met kerk met kerk zonder 
toren toren ge- toren en in 
geheel decltehjk plaats daar

van kerk
gevel 

B. Krijnen, Am
sterdam, 

R. v. d. Spoel, 
Deventer, 

H. J. Zwccrs. idem 86̂ 200 
S.llorstink,'l"\velloo,87,749 
J. de Wilt, Dieren. 85,088 
A. v. d. Meer, llar

lingeu, 85,500 
Struijcken en De 

Bont. Utrecht, 
J. v. Groeneudaal 

's-llage. 
C. v. Schaik, 

Utrecht, 
W. Uk kers, Zeve

naar. 
J. Roodenrijs, 

's-llage, 
T. L Nieboer, 

Oosterheek. 
G. J. Akkerstal)', 

Deventer, 
£. v.d. Woerd, idem80,186 
G.v.Rassol. Utrecht.79,227 
J. Witteveen, De

venter-, 77,933 
G. Peteri. idem 77,933 
C. Mulders, R u m » 

donluveer, 76,790 
G. L. Slot. Twelloo, 75,000 
W. .1. Kolkert, 

Deventer, 75,518 
L. A. de Haan. 

Twelloo. 70,637 
Het geheele werk niet toren geheel gegund 

aan L. A. de Haan. 
" leuzen. 9 Sept.: het maken van werken tot 

verdediging van den oever van den calamitensen 
polder Nieuwe-Xeuzen; ingek. 12 hilj., als: 
C. F. v. Fraeijehnve, Neuzen, ƒ 23.778 
A. M. I.angeveld, Hardinksveid, a 23,100 
P. J. Verbist, llontenisse, » 22,900 
S. Rlok. Kortgene, » 22,864 
D. Tholens, Hoek, » 22,600 
3. Jan-en, Neuzen, » 22.310 
J. Tollenaar, idem » 22 150 
E den Ester 

d. Heek. Zaamsla^. 
d. Roek, Neuzen, 

I). Holier, Seherpenisse. 
A. v. d. Velde, Neuzen, 
Tilburg. 9 Sept : het bouwen van een pak 

huis voor du lirinu F. A. Swagvmakei-s& Zonen: 
minste inschr E. de Heer, te Tilburg, voor 
ƒ 4200. 

' s - l lage, 10 Sept.: het vernieuwen van den 
walniuur langs het Zieken, voor rekening der 
gemeente: ingek. 16 bilj., als: 

79,500 
79,700 
80,762 
81,588 

78 600 

78.103 

78,753 

73,900 

74 630 

74.311 

73,769 

74,600 
74.688 
69.595 

72,688 
72.888 

67.000 
67.300 
71,900 
77 388 

66,000 

68.740 

63,800 

«4.100 

62.912 

64.418 

61,969 

«3.800 
K;(.I;SS 
62,238 

65,305 
65,805 

••urinerend. 10 Sept. de levering van 50000 
Waalsche straatklinkers, voor de gemeente 
ingek. 14 bilj. als: 
D. C. van Walree, Brummen, 
dezelfde (ouderwetsche) 
dezelfde (trottoir) 
Sleijster ,fc Wol-

teisom, Arnhem, 
B. den Ouden. Opijncn, 
E. van Holst, Arnhem, 
dezelfde (trottoir) 
J. Verwaaije'i Dz., Arnhem 
II. van Houweniugen & Com] 

Gorichem 
Terwindt & Arntz, Nijmegen, 
.In. Plas, Pnnnerend, 
Wed. 1'. van Voorthuizen Jzn 

Leerdam. 
Gebr. van Hasselt, Kampen, 
('urel Peters. Lohit. 
BeekX: Van Voorthuijsen, Zwolle 

f 13.50 
»12.50 
» 14.50 

113.— 
»13.— 
» 13.— 
» 12,40 
i) 12.65 

» 12.50 (gr. soort.) 
» 12.49 
» 12.40 

» 12.45 
» 12.15 
112.— 
i 12,— met 

korting bij cc 
tante betaling 
ƒ11.90 

, ,n-

Ratering Arntz. Nijmegen, 
.lansc en Moolcnhurgh, Go

richem, » 11,— 
Gegund aan ('. Peters wegens kloeken vorm. 
Diisrlirrii'. 10 Sept.: het houwen eener con

certzaal in den tuin achter den Hooiberg; minste 
inschr. W. I.azoi.der, te Enschedé, voor /' 2023. 

Nagekomen Afloopen. 

(•,9.500 
70,00(1 

59,978 
60,1 00 

71,370 

66.083 

65,805 

54,698 

K r o n i n g e n , 1 Sept.: de verbouwing van het 
huis van li. Goeroe, onder beheer van den archi
tect N. W. Lit: ingekomen 15 bilj., als: 

ƒ 2344 
2107 

A. 
M. 
C. 
P. 

M. Scheen, 
D. S. Diddens, 
S. Mortens, » 2171J 
A. v. Dijk, ,1 2178 
I I . Ilooijes, » 2168 
E. Ilorkenhosch, » 20S8 
•I. Ihelings, » 1U76 
E. Peters. „ p.14:: 
D. .lansen. , 1885 
K. Fekkes en II. Berends. 11 1860 
J. W. Hakker. ,, 1850 
P. v. d. Wcrff, , 1783 
R. Iloviiigh, ,, 1744 
II. Meijer, » 1744 
Swarte eu Nuisman, » 1663 
gegund. 

•eedekenefcerke, 8 Sept.: dc levering van 
d. Brink. Krabhendijke, » 22.149 5 0 0 schecpston afval Lessin. of Doorn, steen voor 

21.890 
21.640 
21,748 
21,270 

ƒ1225 

1 1085 

11067 
1 1032.50 
11000 

M. Kloek 
3. Holster,' 
.1. Holster, 
G. v. il. Drift, 
J. de Uitlijn, 
J. v. d. Ham, 
A. de Waard, 
J. C. Pietersen. 
M. Donk, 
A. Kortewcg, 
C. Meijers, 1 
II. v. ïïergen Hene

gouwen, 1 
II. Jongen burger, » 
G. P. .1. Beccarie, 1 
J. II. de Swart & Zn., » 
C. Wijbrans » 

lioudrrak, 10 Sept. 

to Zntfen, 
ii Amsterdam, 
» Haarlem. 
>i 's-llage. 
•> idem 
11 idem 
11 idem 
n idem 
-1 idem 

» Zevenbergen. 
11 's Hage, 

16,275 
15.11,0 

1 14.900 
14,500 

» 14,095 
» 14.000 

13.924 
13.800 

> 13,510 
• 13,1)00 
> 13,398 

de watering Hoedekenskerke: ingek. 5 bilj.. als: 
M. van den Hoek. te Terneuzen. 
11. den Ester van den 

Blink. » Krabhendijke 
.1. Veikuijl Qnakke-

laar, » Vlissingen, 
P. A. van de Velde, » Terneuzen, 
I. Keiileuiatis, ii Niel, 
Gegund. 

Z a a n d a m , 9 Sept.: het rioleeren van 3 ge
dempte slooten. voor rekening der gemeente; 

" bilj., als 
te Amsterdam, 
11 Zaandam, 
» Beverwijk, 
• Zaandam, 
ii idem 
D idem 
» idem 

ingek. ", 
.1. Post, 
I). Verlaan & Zn., 
E. de Groot 
.1. Boon 
.1. Dekker Pz. 
A. Sierhuis 
K. van Leeuwen 

branilspiiithiiis, voor 
ingek. 5 hilj., als: 
C. Ooms Cz'., 
C. v. d. Kun, 
Wed. A. Scliuijgrond, 
C. J. Koot, 
J. F. Weiter, 
Raming 

idem 
Waddinksveen, 
Haarlem, 
's-Hage, 
idein » 10,300 

: het bouwen van een 
rekening der gemeente; 

ƒ 574 
» 548 
« 484 
» 479 
» 462 
» 459 
» 338 
» 475 

Deven te r , 10 Sept.: het bouwen van eene 
nieuwe kosterij met consistoriekamer bij de 

13.C00 I Bfigk«'rk; 
11 960 hoogsti' inschr. E. v. d. Woerd Jz., te Deventer 
11.700 / 4 - 5 0 

11,1,68 m m s t o 0 J . Aalpoel te Deventer, ƒ 3757 
Gegund. 

te Gouderak. 
11 Moordrecht, 
» Gouderak, 
» Gouda, 
» idem 

/' 1236 
11 1160 
» 1104 
> 984 
11 973 

1015 
Zwolle 10 Sept.: het wegruimen van een i . . 

de Zuiderzee, bezuiden het eiland Urk gezonken 
vaartuig, genaamd nde Hoop", voor rekening 
van het Rijk; ingek. 6 hilj., als: 
E. v. Goor, te Kampen, 
11. Schepman, » idern 
J. v. Gekler, » Goedereede, 
A. v. d. Tak, 11 idem 
Van der Wal, . Harlingen, 
3. v. Aller, » Hasselt, 

ƒ 1920 
* 1428 
» 1395 
» 1395 
'i 1250 
» 820 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 18 S E P T E M B E R 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 20 Kept. 

' s -Hage, te ll ' / ï men, door het prov. hest.: het maken van den 
ijzeren bovenbouw voor de brug over de Oude Maas, nabij de haven van 
Barendrecht. Inl. bij den hoofdingenieur J. van der Vegt, te 's-llage, 
en den ingenieur J. A. Roijer, te Harendrecht. Raming /' 290.000. 

A r n h e m , te 11 '/j uren, door den architect D. Geijsheek Molenaar, in 
het Centraalgebouw: het verbouwen eener villa aan den Velperweg no. 
65. Inl. bij genoemden architect. 

Heden-bl ik . te 12 uren, door de directie der Locaalspoorwegmaat-
schappij Hollandsch Noorderkwartier op het Koggenlmis: Bestek no. 6, 
het maken van gebouwen en verdere inrichtingen langs het gedeelte 
Opperdoes—Hoorn van den Loeaalspoorweg Medemblik—Hoorn. Inl. bij 
den ingenieur Krieger, te Medemblik. 

Ohee eu L a a k (L.), te 2 uren, door burg. en weth.: de verbouwings
werken tot uitbreiding der openbare school en onderwijzerswoning 
aldaar. Aanw. 20 Sept.. te 12 uren. Inl. hij den architect J. Speetjens, 
te Roermond. 

U t r e c h t , te 2 uren, dooi' directeuren der tweede maatschappij tot 
verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, in dc 
koffiekamer van het gebouw van Kunsten en Wetenschappen: liet af
breken van een bestaanden muur en het bouwen van een nieuwen, aan 
de oostzijde van de Jan Meijenpoortsteeg, wijk 0. Aanw. gehouden. 

A m s t e r d a m , te 3 uien, door de architecten Karei Muller en Js. 
Ingenohl, in café Krasnapolsky: het maken van de houten en steenen 
fundeering enz., voor een tunigebonw met aangrenzende woningen aan 
de Marnixstraat en Leidschekade. Hilj. inzenden één uur voor de beste
ding bij den architect Js. Ingenohl. 

Oos tc rhou t (N.-Hr.). te 4 uren, voor A. van Niemvknijk, bij J. van 
Vugt, te Oosteind: het sloepen van een huis en halven stalen het 
houwen van een woonhuis. 

K a p e l l e (Zeel.), te 6 uren, door D. ,1. van der Have, in het koffie
huis van C. Markusse: het bouwen van een nieuw woonhuis op de 
kweekerij Kurekii. Inl. bij den architect A. le Clercq, te Kruiningen. 
Aanw. 20 Sept., te 4 uren. 

R o t t e r d a m , door de lirma Baartz & Zn.: de ophouw van eenige 
kelders, ter vergrootiug barer brouwerij aan de Nassau kade te Rotterdam. 
Inl. bij den architect A. W. van Dun. 

D i n s d a g , X t Sept. 
A m s t e r d a m , te 11 uren. door den \ice-admimal, directeur en kom

mandant der marine: het verrichten van eenige onderhoudswerken aan 
dn marinierskazornc. Aanw. gehouden. 

M i d d e l b u r g , te l ' / a uren. door burg. en weth.: het bekrammen 
van een gedeelte der wederzijdsche dijken van het afgesneden gedeelte 
der voormalige Middelburgsehe haven. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 446, het verrichten van 
grondwerken, het leggen en wijzigen van sporen en wissels, en het 
uitvoeren van eenige bijkomende werken, ten behoeve van de uitbreiding 
der werkplaats op het station Zwolle. Aanw. gehouden. Raming 
f 98 Of». 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 445, het maken van 
de uitbreiding der werkplaats op het station Zwolle. Aanw. gehouden. 
Raming f 263.500. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek A W, de levering van 
eikenhouten dwarsliggers en van eikenhout voor wissels en kruisingen 
ten behoeve van de uitbreiding der werkplaats op het station Zwolle. 
Inl. aan het centraalbureau en bij den sectie ingenieur W. J. Klerk de 
Reus, te Mcppel. 

A s s e n , door burg. en weth.: het verven van het brandspuithuisje in 
de Gyinnasiumstraat, richelwerk langs de gracht en de tolhuizen en 
bruggen aan den Beilerstiiiatweg enz. 

Woensdag , 23 Mept. 
' s -Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

maken van dertien dwarskribben aan den rechter wver van de Lek onder 
de gemeente Wijk-hij-Duurstede, provincie Utrecht, tusschen de kilo
moterraaien 74 en 77. Inl. hij den ingenieur Van der Toorn, te's-Hage, 
den ingenieur Castendijk, te Utrecht, en den opzichter Mann, te Reenen. 
Aanw. gehouden. Raming /' 29,100. 

I l onde rdag , 2 3 Nept. 
N e u z e n , e 1 uur. door het bestuur van den polder van Lijnden, ten 

kantore van den ontvanger-griffier: het aanvullen en bijwerken met 
schorgrond van het beloop van den huiten- en van dat van den binnen-
berm van den zeedijk en het maken van kramwerk, enz. Bilj. inzenden 
vóór 12 uren. Aanw. 21 Sept, van 1 tot 2 uren; bijeenkomst aan den 
zeedijk van den pulder. 

A p e l d o o r n , te 2 uren, door de Kon. Nederl. Locaatspoorwegmaat
schappij: Bestek no. 23, het maken van de aardebaan, de kunst- en 
andere werken voor het gedeelte Deventer—Wierden van den Loeaal
spoorweg Deventer—Ahneloo. Inl. hij den hoofdingenieur-directeur K. 
' I . van Brederode, te Apeldoorn, en den sectie-ingenieur M. E. dc Wildt, 
te Deventer. Aanw. gehouden. Kaming ƒ 284,600. 

V r i j d a g , 24 Sept. 
W i s s e k e r k e (Zeel.), te 10'/, uren, door het bestuur der waterkeering 

van den calamitensen polder Anna-rYiso, iu de directiekeet: het uitvoe
ren van buitengewone werken tot oeververdediging (stceiibe^torting) aan 
genoemden polder in '86. Aanw. 21 Sept.. te 2 uren. 

' s - l lage , te I uur, door het ministerie van waterst. enz.: het her
stellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen iu de afdeeling Arnhem. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer, te 's-Hage, en 
den lijniuspecteur, te Arnhem. Raming ƒ 1477. 

' s - l l age , te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Utrecht, 
in twee perceelen. Inl. hij den inspecteur, chef van het technisch be
heer der Rijkstelegraaf, te 's-Hage, en den lijniuspecteur te Utrecht. 
Raming: perc. 1 f 1000, perc. 2 f 830. 

' s - l l age , te l uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in Gelderland en Over
ijsel. Inl. hij den inspecteur, elief van het technisch beheer der Rijks
telegraaf, te 's-Hage. en den lijniuspecteur te Arnhem. Raming /' 1350. 

' • -Hage. te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het ver
bouwen van een perceel op den hoek van de Lhnbrichter en Begijnen
hofstraat te Sittard, ten behoeve van den jmstdienst. Inl. bij den 

en den hoofdopzichter 
\anw. gehouden. Raming 

rijksbouwmeester in hel 2e district, tc 
der landsgebouwen J. .1. G. Rinkes, te Breda 
ƒ 3315. 

II a anting . 27 Kept. 
A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het normaliseeren 

van een deel der Mauritskade en het aanleggen van een gedeelte weg-
haau in den Overainstelsehen polder. Inl. bij den stadsingenieur, raadhuis 
kamer 106. 

H a m p e n , te 12 uren. door bestuur van den grintweg van Kampen 
naar Genemuiden, in het Raadhuis: de levering, vrachtvrij voor den 
wal, deels te Lutterzijl, Genemuiden en Grafhorst, van p. rn. 250 ^tère 
goede, grove berggrint, volgens monster. 

U t r e c h t , te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Hestek A V, de levering van stalen 
spoorstaven, stalen laseh- en eindplaten, ijzeren haak-en schroef bouten, 
ten behoeve van de uitbreiding der werkplaats op het siatii D Zwolle, 
in 2 perceelen. Inl. aan het centraalbureau en bij den sectieingenieur 
W. 3. Klerk de Reus, te Meppel. 

D i . . K d » g , WH Sept. 

N u l a n d (N.-Br.i, te 10 uren. door de Wed. A. Hanegraaf, in de 
herberg van J. van den Bosch: het bouwer, van eene boerenwoning en 
schuur met bijlevering van materialen. Aanw. 24 Sept.. te 10 uren. 

Woensdag , 211 Sept. 
' s -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het om

leggen van den Oosterspoorwog tusschen de Muider-trekvaart en het 
station Weesp, met hijbehoorende welken, behoorende tot de werken 
voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan. te Utrecht en den inge
nieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 22 Sept., te 11 uren. 

s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in het Hellegat ouder de gemeente Fijnaart ge
zonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, 
den ingenieur De Bruij'n en den opzichter Chevalier, te Dordrecht. 
Aanw. 22 Sept. 

I l o n d e r d a g . SO Sept. 
H a r l i n g e n . te 1 uur, door burg. en weth.: het uitbaggeren van de 

Rozengracht, over eene lengte van p. ui. 300 M. Aanw. 27 Sept., te 
12 uren. 

V r i j d a g . 1 O r t . 
L a g e - Z w a l u w e (X.-Br.). te 12 uren. door de rentmeester der domei

nen in het rentambt Zwaluwen, in het logement de Korenbeurs: het 
maken der gebouwen en aardewerken voor een stoomgemaal in den 
polder Schudde beu i-s. onder Lage-Zwaluwe. Inl. bij genoemden rent
meester, den ingenieur Van Gendt. te Arnhem, en den hoofdopzichter 
Van de Krve, te Breda. Aanw. 28 Sept. en 1 Oct., te 9 uren. 

Zaterdag , 2 Oc t . 
U t r e c h t , te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het bouwen van eene 
kazerne c a . voor een regiment vestingartillerie te Utrecht, onder het 
beheer der genie, aldaar. Inl. bij genoemden ingenieur. Bilj. inzenden 
uiterlijk I Oct., vóór 3 uren. Aanw. 21 Sept., te 11 uren. Raming 
/ 466,000. 

M a a n d a g , 4 Oc t . 
V l l a g e . te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 

van hét ijzerwerk en de hardsteen voor loodsen en pakhuizen, ten 
dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

' s -Hage , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
Perceel 15, vensterglas; 

• 16, gegolfd gegalvaniseerd ijzeren platen; 
» 17, dubbel verglaasd aarden buizen; 

voor den dienst der Staatsspoorwegen op .laven. 
Woensdag , O Oc t . 

' s -Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
aanleggen van een stroomleidenden dam tusschen het Onderplaatje en 
het Ainerpoldertje, inet aan de Kimmen aansluitenden verbindingsdani, 
aan den rechteroever van den Amer, en het opruimen van gronden in 
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het bed dier rivier, onder de gemeente Made en Drimmelen, provineie 
Noord-Brabant, tussehen de kilometerraaien 57 en 69, beboorende tot 
de werken voor het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas. 
Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging van den Maasmond, 
te 's-Bosch. Aanw. 29 Sept. Raming / 20.1,000, 

Vrijdag, 8 Oct . 
B i n n c i i - M o e r d l j k (N.-Br.), te 10 uren, door het bestuur van liet 

waterschap Roijalen Polder, in de herberg van J. Sprangers: delevering 
van 20.000 bossen rijs. 2000 bossen palen en 2000 bossen latten. Inl. 
bij den secretaris-penningmeester W. £, Recking, te Hooge-Z wal uwe. 

A r n h e m , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van buitengewone bestra
tingen op den Rijksweg van Arnhem naar Nijmegen. Inl. hij den 
hoofdingenieur en den ingenieur Van den Santheuvel, te Arnhem, en 
den opzichter De Vries, te Nijmegen. Aanw. 1 Oct., te 10 uren, te 
beginnen bij hektometerpaal 4.6. Raming f 2993. 

A F L O O P 

A A N B E S T E D I N G E N . 
H a r d e r w i j k . 7 Sept.: het bouwen van een 

villa nabij het station Erineloo, onder beheer 
van den architect E. G. Wentink, te Schalkwijk; 
ingek. 10 bilj., als: 
J. Dckeina, Woudenburg, ƒ 9675 
J. v. Lunteren, idem '» 91154 
A. Hartemink, Nijkerk, • 8969 
D. Barncveld, Vreeswijk, i 8380 
L. Wegerif. Apeldoorn, » 8275 
J. de Boer ,fc Zn.. Steenwijk, B 8238 
J. v. d. Braak, Apeldoorn, » 7964 
F. dc Herder. Zwolle, » 79U 
J. Kok. Harderwijk, » 7495 
W. Salomons. Oosterbeek en E. V. d. 

Vliet. Driel, . 7211 
gegund. 

IIi»..mi. 7 Sept.: het uitvoeren der schilder
werken aan het in-aanbouw-zijnd gesticht met 
gasthuis, schoollokalen en/..; 
hoogste inschr. Schutjes, Bokstel, f 2887 
minste » De liaan. Eindhoven, » 824 
Raming » 1900 

l 'o lsgare (Fr.), 9 Sept.: het bouwen eener 
school voor christelijk onderwijs; ingek. 13 bilj.; 
de minste inschrijving bedroeg / 1945; gegund 
aan R. M. van der Weide, tc Wons, voor ƒ2167. 

M a a r t e n s d i j k (TJ.), 10Sept.: de levering van 36 
schoolbanken, voor rekening der gemeente; ingek. 
6 bilj, als: 
C. Koning en W. Boot, te Zuilen, ƒ 393.80 
P. J. v. Garderen, » Baarn, t 360 
P. J. G. v. Bijleveld, . De Meern, . 340 
ï . C. Wildbergh, B Groenekan, » 330 
K. Koornwinder, » Maartensdijk,» 275 
J. Verschuur, » Groenekan, » 198 
gegund. 

s i j K . 10 Sept., voor rekening der Ned. Herv. 
gemeente: eenige vernieuwingen en herstellingen 
aan de pastorie, in twee perceelen. 

Perc. 1, ingek. 14 bilj.; minste inschr. A. 
Stravcr, te Spijk, voor ƒ 1484. 

Perc. 2, ingek. 10 bilj.; minste inschr. D. 
Beems, te Meerkerk, voor ƒ 358. 

M i d d e l b u r g . 11 Sept.: het bouwen van eene 
remise en van zeven woningen te Diaaibrug 
(gein. Aardenburg >, voor rekening der stooin-
tramwegmaatschappij Breskens—Maldegbcm; 
ingek. 15 bilj., als: 
J. A. Boogaard, te Aardenburg, ƒ 49.500 
P. üomen. » idem » 49,010 
A. Risseeuw, » Groede, » 48,996 
A. v. Male, » Schoondijke, » 48,980 
A. J. Scholten, » Gouda, » 44,900 
II. J. Xederhand, » idem » 44,000 
M. D. de Putter, » Neuzen, » 43,700 
J. Lmdenberg, » Wcmeldinge, » 40,838 
P. Monjé, » Breskens, » 39,986 
J. B. Koch, » Hansweerd, •> 39,000 
H. Lagerwaard, » Rotterdam, » 38.900 
K. Hollander, » Gouda, I 38,750 
II. Wienhoven, » Schiedam, » 38,669 
A. Goedemond, » Hansweerd, » 37,600 
P. J. Staal. » idem » 37,499 

B e r g e r . 11 Sept., voor rekening der ge
meente: lo. het maken van de aardebaan cn 
het bouwen van eene vaste brug over het ten 
oosten van Borger loopend riviertje; ingek. 8 
bilj., als: 
E. Groenink, Steenwijk en J. Brals 

Jr., Assen. / 20.937 
II. A. Zondag, Zuidlaren, I 14,439 
11. de Herder, Groningen, » 14,000 
A. Woldringh, Zoutkamp, » 18,982 
11. Bennink, Assen, > 7.940 
L. Vennink, idem • 7,740 
W. Dumon. Nieuwbuinen", » 7,073.84 
J. Linzel, Stadskanaal eu J. W. de 

Vries, Smilde, » 6,364 
2o. het bestraten met klinkers van de aarde

baan; ingek. 11 bilj., als: 
J. Lubsen, Zuidwolde, / 49,948 
II. Bennink. Assen, • 49,940 
A. Woldringh. Zoutkamp, » 47,382 
II. Steenstra. Zuidlaren, > 45,464 
F. Aberson, Steenwijk en J. Otten, 

Meppel, » 44,750 
J. N. Kruizinga, Groningen, » 43,440 
A. Schreuder Jr., idem » 42,287 
Th. Croon, idem » 42,170 
.1. Linzel, Stadskanaal en J. W. de 

Vries, Smilde, » 41.897 
P. H. Dopheide, Groningen, i 39,829 
E. Groenink, Steenwijk en J. Brals 

Jr., Assen, » 38,249 
•'lo. het bouwen van 4 tolhuizen; ingekomen 

9 hilj., als: 

II. Schimmelpenning, Assen, /' 8100 
E. Groenink, Steenwijk en J . Brals Jr.. 

Assen, » 6523 
P. Bok, idem » 5588 
H. Steenstra, Zuidlarcn, • 5400 
P. Luitjens, Stadsmusselkanaal, » 4949 
J. Linzel. Stadskanaal en J. W. de 

Vries, Smilde. » 4900 1 

K. Hensema, Oude-Pekela, • 4596 i 
A. Niks, Nieuwbuinen, » 4330 
H. Eggcns, idem » 4254 ; 

Behoudens nadere goedkeuring van Gedepu
teerde Staten van Drente, zijn alle werken | 
gegund. 

M a a s t r i c h t , 11 Sept.: het bouwen van 3 
aaneengesloten villa's op een perceel vesting-
grond buiten de voormalige St.-Picterspoort, on- I 
der beheer van den ingenieur Brender a Bran- I 
dis; ingekomen 7 bilj., als: 
J. Reggcrs, te Maastricht, J 29.9:10 
II. Ummels, » idem « 29,400 
P. L. Polman, » St.-Pieter, » 28,6*2 
J. II. Meijers, » Maastricht, » 27,989 
C. J. Halkin, . Luik, » 26,500 
J. Liinpens, » Maastricht, • 26.470 
.1. Bosman, » Venloo, » 23,906 

Hats, 11 Sept.: het afbreken van de bestaande 
en het bouwen eener nieuwe pastorie voor de 
Herv. gemeente, onder beheer van den architect 
•I. II. llannink, te Goes; ingek. 6 bilj., als: 
I). de Jonge. te Kolijnsplaat, • 5000 
W. v. d. Moer, . idem ƒ 4800 
Corn. Kievit. . idem • 4660 
J. Scbroevers, i Kats, s 4583 
L. D. v. d. Linde, B Kortgene, B 4560 
M. D. de Putter, » Neuzen, » 4540 
gegund. 

' s - l l age . 13 Sept.: het leveren en stellen van 
twee ijzeren ophaalbruggen over de nieuwe 
schutsluis te Lcidschendarn, voor rekening der 
provincie; ingek. 11 hilj., als: 
Société Anonyme International de Construction 

d'Entreprise de travaux publics, Braine le 
Comte, ƒ 9170 

D. A. Schretlen & Co., Leiden, » 8500 
L. J. Enthoven & Co-, 's-Hage, » 8369 
Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden, >» 8200 
Prins v. Oranje, 's-Hage, » 8175 
Kon. fabriek van stoom- en andere werk

tuigen, Amsterdam, » 7980 
M. A. J. Taverne, 's Hage, » 7972 | 
Ned. Stoombootmaatschappij, Rotterdam, » 7700 
Peim en Bauduin, Dordrecht, » 7600 
Maatschappij de Use], Kampen, . 7000 
G. B. Meijer, Onstwedde, » 6785 

O o s t z a a n , 13 Sept.: het bouwen van drie 
lokalen aan de school in de Kerkbuurt te Oost-
zaan; ingek. 10 bilj., als: 
J. Hesselingen. Meppel, ƒ 13.475 
L. Lievaart, Groote IJpolder (Sloten), '» 12,888 
J. Plas. Purmerend, » 12.763 
D. Verlaan & Zn., Zaandam, » 12.600 
F. Rijk,-, Amsterdam, » 12,478 
Jb. de Vries, Purmerend, » 12,241 
J. Onrust Pz., Oost/aan cn E. de Groot, 

Beverwijk, » 11,949 
V. Ph. Braim. Beverwijk, •> 11,890 
A. V. Scters, Ruamsdonk, B 11,726 
Jb. Burger, uithoorn, » 11,700 
gegund, 
Raming ƒ 12.500 

Neuzen , 13 Sept.: het maken van nieuwe en 
het vernieuwen van oude bestratingen enz.; 
ingek. 6 hilj., als: 
M. Klaassen, te Neuzen. / 2310 
C. Maters. » Vlissingen, » 2200 
M. D. de Putter. » Neuzen, » 2090 
D. de Dodder, » idem » 2081 
J. Kclijn, » idem I 1998 
gegund. 

B r e k - e n - D o n k , 14 Sept.: het vernieuwen 
van de brug over de Licsloop, iu den grintweg 
Peeleind-Donk, voor rekening der gemeente; 
ingek. 4 bilj., als: 
II. Dillen, te Bcek-cn-Donk, f 624 
H. II. Verhagen, » idem » 489 
A. v. d. Boogaard, > idem » 454 
L. Paaps, » Vechel, B 436 

A m s t e r d a m , 14 Sept.: het ophoogen van een 
terrein aan de Mauritskade hij de Oosterbegraaf-
plaats. voor het R.-K. Maagdenhuis; ingek. 18 
Dilj., als: 
C. Bos, Haarlemmermeer, ƒ 53,579 
P. Duinker, Amsterdam. » 53,000 
A. .1. Bos. idem » 52975 
P. Verbrnggen, Waddinksveen, » 48,639 
G. D. v. Doorn, Amsterdam. » 48,546 
J. Holster, Haarlem, » 47,700 
L. Vlasinan. Amsterdam, » 41,499 
II. VV. Schreuders, idem . 40,100 
J. Poot, idem » 39,983 
A. Kramers, idem » 39,000 

P. Zaneii, Ammei-stol, 
P. Mees, Amsterdam. 
Schmidt en Hermans, idem 
N. Klaassen, idem 
W. Goedkoop, idem 

/' 38.860 
' i . 38,475 
» 38,450 
• 38,449 
. 37.447 

W. Ambachtsheer, Nieuweramstel, » 34.500 
G. .1. Ilartog, Amsterdam, » 33,315 
('. v. Boven, Nieuweramstel, » 30,000 

's-llage, 15 Sept.: het verrichten van bag
gerwerk langs den rechteroever van het Scheur, 
heneden Vlaardingcn, ter opruiming van de 
plaat bij de Vergulde Hand. voor de verbetering 
vau den waterweg langs Rotterdam naar zee; 
ingek. 3 bilj., als: 

per M 1 

II. Be .mik H.Rz., Utrecht, ƒ 0.45» 
A. Volker l.z-, Sliedrecht en P. A. Bos, 

Gorichem, • 0.40 
M. C. de Jong P.IJz., Sliedrecht, » 0.35' 

2o. het maken van verdedigingswerken langs 
den God-zij-dankpolder, aan den linkeroever van 
het Scheur, beneden Maassluis, voor de verbete
ring van den waterweg langs Rotterdam naar 
zee; ingek. 5 hilj., als: 
W. Volker, te Sliedrecht, ƒ 4880 
B. de Waerd, » Nieuwenhoorn, o 4865 
A. Prins Thz., » Sliedrecht, » 4479 
P. Visser Gz., » idem » 4260 
J. G. Kalis Pz., i idem i 4245 
Raming • 4361 

So. de uitvoering van werken tot voorziening 
van den rechteroever der rivier de Maas, in de 
gemeente Elsloo, hertogdom Limburg, tusschen 
de kilometerraaien 27 en 28; ingekomen 5 
bilj., als: 
J. Schenk, te Maastricht. / 11,236 
G. Sineets, » Maesevck, » 11,200 
J. A. II. v. d. Venue, t Hrec," » 10,999 
G. Straatman, B Linne. n 10,212 
II. Pernot, > Obbicht, » 9,500 
Raming » 14.000 

O n d e r d e n d a m , 15 Sept.: het doen van her
stellingen aan sluizen, bruggen en andere objecten 
van het waterschap Hunsingoo, in 2 perceelen 
en in massa; ingek. 16 bilj., als: 

perc. 1 perc. 2 massa 
R. Wieringa. L'lrum, ƒ 3400 
II. de Wind, Zoutkamp, 3246 
II. Jansen, Westerwijt

werd, ƒ 3087 
F. Welving, Middelstum, 2979 
J. Zeldenrust. Warfum. 2837 2900 
J. Pott. Stedum, 2868 2700 
L. Los, Bedum, 2775 281)0 f 5576 
T. Bos, idem 2698 2795 " 5490 
H. Moorman, idem 2795 2700 
G. Wolthuis, idem 2725 
S. Meijer, idem 2690 
K. Daiihol'. Balloo, 2694 
J. Timmer Jr.. Oliergum, 2660 2700 5350 
W. Rotschiifer, Stedum, 2797 2597 
Ch. v. d. Veen, Mensinge

weer, 2685 2950 
Raming 2800 2700 5500 

Gegund: perceel l . met goedkeuring van J. 
Timmer Jr.. aan Ch. v. d. Veen, voor f 2660; 
perceel 2 aan W. lïotschiifer. 

's-Hoscli, 16 Sept., voor rekening der ge
meente: lo. het doen van vernieuwingen en 
herstellingen aan de brug in den toegangsweg 
naar het spoorwegstation; ingek. 5 bilj., als: 
J. M. Gruijters. te Orten, ƒ 2258 
L. v. Dijk, . idem » 1730 
M. v. d. Bouwhuijsen. » 's-Bosch, » 1326 
Th. M. Dirks, B idem » 1267 
A. Sanders, i idem » 1231 
gegund. 

go. het doen van herstellingen aan den beklee-
dings- of voormaligen vestingmuur aan de buiten
haven nabij het zoogenaamde Waaigat: ingek. 
8 hilj., als: 
J. M. Gruijters, te Orten, ƒ 1792 
L. v. Dijk. » idem . 1580 
II. Schuurmans, » 's-Bosch, B 1485 
A. W. v. d. Bruggen, idem » 1460 
J. v. Rosmalen, » idem » 1395 
Th. H. Dirks. » idem n 1379 
.1. Hurkens, » idem » 1286 
A. Heks & Zonen, » idem » 1107 
gegund. 

H a r l i n g e n , 16 Sept.: het uitbaggeren van 
een gedeelte Stadsbuitengracht, vanaf de Frano-
kerpoortabrng, over eene lengte van p. m. 525 M.; 
ingek. 5 hilj., als; 
.1. Kuipers, te Harlingen, ƒ 1297 
F. Schaafsma, » idem » 1156 
II. Smit, » Ahnemim, B 1147 
J. de Lange, • Harlingen, » 1069 
G. A noma, i idem » 1060 
gegund. 

A m s t e r d a m , 16 Sept., onder het beheer der 
marine, aldaar: lo. het herstellen van drie 
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meerstoelcn in het marinedok; minste insein-, 
G. D. van Doorn, te Amsterdam, voor ƒ4265. 

2o. het verrichten van eenige onderhoudswer
ken aan enkele gehouwen; minste inschr. C. J. 
Maks Jl., tc Amsterdam, voor ƒ 6900. 

iSo. het verrichten van eenig schilderwerk aan 
gebouwen; minste inschr. Ham en Ouwerkerk, 
te Amsterdam, voor ƒ 2014. 

4o. het wijzigen van inrichtingen in 'tgroot-
magazijn tot victualie-bergplaatsen; minste 
insein. ,1. Poot, te Amsterdam, voor /' 4863. 

Haaksbergen. 10 Sept.: het bouwen eener 
pastorie met bijkeuken en schuur voor de R.-K. 
gemeente, onder beheer van den architect G. te 
liiele \Vz, te Deventer; ingek. 12 bilj., als: 
A. Peten, Zonderen. / 17.700 
.1. II. Boonk, Hengeloo, 
J. li. Eijsink en A'. H. Overbeek, 

Haaksbergen. 
B. A. Ililbers. Groenloo, 
A. Sieverink, idem 
G. Jansen. Deventer, 
J. Witteveen, idem 
A. II. M. Weaseling, Hengeloo, 
E. v. d. Woerd, Deventer, 
H. Blankvoort, Eibergen, 
M. G. Lensen, Necde, 
J . de Wit. Dieren en ü. J. Ernst 

Zwolle, 
gegund. 

. 17.495 

I 17,029.49 
I 16.992 
) 16,900 
< 16.300 
< 10.140 
1 15,750 
1 15,580 
• 13,975 

13,110 

12,968 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E R 
van Z A T E R D A G 25 S E P T E M B E R 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 27 Nept. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het normaliseeren 
van een deel der Mauri tskade en het aanleggen van een gedeelte weg-
baan in den Ovcramstelschen polder. Inl. bij den stadsingenieur, raadhuis 
kamer 106. 

K a m p e n , te 12 uren, door bestuur van den grintweg van Kampen 
naar Genemuiden, in het Raadhuis: de levering, vrachtvrij voor den 
wal, deels te Lutterzijl, Genemuiden en Grafhorst, van p. m. 250 stère 
goede, grove berggrint, volgens monster. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot eipl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek A V, de levering van stalen 
spoorstaven, stalen lasch- en eindplaten, ijzeren haak- en schroefbouten, 
ten behoeve van de uitbreiding der werkplaats op het statu n Zwolle, 
in 2 perceelen. Inl. aan het centraalbureau en bij den sectieingenieur 
W. J. Klerk de Reus, te Meppel. 

D i n s d a g , ze Mept. 
N u l a n d (N.-Br.), te 10 uren, door de Wed. A. Hanegraaf, in de 

herberg van J. van den Bosch: het bouwen van eene boerenwoning en 
schuur met bijlevering van materialen. Aanw. gehouden. 

Waensdag , 2 » Sept. 
H a r l l n g e n , te 10 uren, door den opzichter aan den zeedijk J. R. 

Posthuma: het uitbaggeren van 389 M. opvaart en bnutknik. van af de 
Botswardervaart tot aan en langs den zeedijk achter de steenglooiing, 
steen 58 a 57-

' « - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het om
leggen van den Oosterspoorweg tusschen de Muider-trekvaart en het 
station Weesp, met bijbehoorende werken, behoorende tot de werken 
voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Mei-wede. Inl. Dij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht en den inge
nieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. gehouden. 

' a -Hafe , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in het Hellegat onder de gemeente Fijnaart ge
zonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, 
den ingenieur De Bruijn en den opzichter Chevalier, te Dordrecht. 
Aanw. gehouden. 

Donderdag , SO Mept. 
D e l f t , tc 10 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 

in het Geineenlandshuis: 
lo. de levering van 400.000 KG. of 200 lasten zuilenhasalt-kopstukken; 
2o. 400,000 KG. of 200 lasten lichte basalt-stortsteen. 
Inl. hij den fahrieklandmeter J. P. van den Berg Jz., te Delft. 
H a r l l n g e n , te I uur, door burg. cn weth.: het uitbaggeren van de 

Rozcngracbt, over eene lengte van p. m. 300 M. Aanw. 27 Sept., te 
12 uren. 

V r i j d a g , 1 Oct . 
A m s t e l v e e n (N.-HA te 11 uren, door het bestuur van de Noord

veenderij de Middelpolder, gemeente Nieuweramstel, in het dorstige 
Hert: het ophoogen van 3 perc. dijk in de Veenderij langs de Ringsloot. 

L a g e - Z w a l u w e (N.-Br.), te 12 uren, door de rentmeester der domei
nen in het rentambt Zwaluwen, in het logement de Korenbeurs: het 
maken der gebouwen en aardewerken voor een stoomgemaal in den 
polder Schuddebeurs, onder Lage-Zwaluwe. Inl. bij genoemden rent
meester, den ingenieur Van Gendt. te Arnhem, en den hoofdopzichter 
Van de Erve, te Breda. Aanw. 28 Sept. en 1 (kt., te 9 uren. 

Za te rdag , 2 O c t . 
U t r e c h t , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het bouwen van eene 
kazerne c. a. voor een regiment vestingartillerie te Utrecht, onder het 
beheer der genie, aldaar. Inl. bij genoemden ingenieur. Bilj. inzenden 
uiterlijk I Oct., vóór 3 uren. Aanw. gehouden. Raming f 466,000. 

« o r r e d i j k , te 11 uren. door het polderbestuur van het 6e en 7e 
veendistrict onder Opsterland en Engwirden, in het logement de 
Korenbeurs: 

lo. het bouwen van een nieuw ketelhuis met aanverwante werken in 
den polder onder Gersloot; 

2o. het leveren en stellen aldaar van eene machine met hevelcentri-
fugaalpomp en 2 ketels. 

Inl. voor de machinerieën bij den hoogleeraar Henket, te Delft, en 
voor de gehouwen bij den opzichter A. Kooistra, te Gorredyk. Aanw. 
80 Sept., te 11 uren. 

M a a n d a g , 4 O c t . 
G e m a n d e , te 10 uren, door den burg. van Bokstel, in het school

lokaal: het afbreken en wederopbouwen van de onderwijzerswoning, 
aldaar, met levering van de benoodigde materialen. Aanw. 4 Oct., te 
9 uren. 

W a a l w i j k , te 1 Kuren, door het bestuur van hetXwaterschap «de 
binnen- en buitenpolder van Baardwijk": de levering van 660 iepen 
heesters, in 2 perceelen. 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van het ijzerwerk en de hardsteen voor loodsen en pakhuizen, ten 
dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

' s -Hage , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
Perceel 15, vensterglas; 

» 16, gegolfd gegalvaniseerd ijzeren platen; 
» 17, dubbel verglaasd aarden buizen; 

voor den dienst der Staatsspoorwegen op Javen. 

D i n s d a g , ft Oc t . 
' a -Hage, te 2 uren, door het ministerie van justitie, ten behoeve van 

de rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen: 
Bestek no. 11, de leverantie van hardsteen werken; 

> i 12, i » » getrokken ijzer, plaatijzer, schroef
bouten en staafijzer; 

i » 18, I » > verfwaren, kalk en tras in drie perc; 
I i 14, 1 » t houtwaren in 2 perc. 

Inl. bij den ingenieur-architect der gevangenissen en rechtsgebouwen 
te 's-Hage. 

Waensdag , O O c t . 
' s -Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

aanleggen van een stroomleidenden dam tusschen het Onderplaatje en 
het Amerpoldertje, met aan de Kimmen aansluitenden verbindingsdam, 
aan den rechteroever van den Amer, en het opruimen van gronden in 
het bed dier rivier, onder de gemeente Made en Drimmelen, provincie 
Noord-lïrabant, tusschen de kilometerraaien 57 en 69, behoorende tot 
de werken voor het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas. 
Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging van den Maasmond, 
te 's-Bosch. Aanw. 29 Sept. Raming f 203,<1ÓÖ. 

V r i j d a g . § Oct . 
B l n n e n - H a c r d l j k (N.-Br.), te 10 uren, door het bestuur van het 

waterschap Roijalen Polder, in de herberg vanJ.Sprangers: delevering 
van 20,000 bossen rijs, 2000 bossen palen en 2000 bossen latten. Inl. 
bij den secretaris-penningmeester VV. E. Becking, te Hooge-Zwaluwe. 

A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van buitengewone bestra
tingen op den Rijksweg van Arnhem naar Nijmegen. Inl. bij den 
hoofdingenieur en den ingenieur Van den Santheuvel, te Arnhem, en 
den opzichter De Vries, te Nijmegen. Aanw. 1 Oct., te 10 uren, te 
beginnen bij hektometerpaal 4.6. Raming /' 2993. 

Z a t e r d a g , O Oct . 
N i j m e g e n , te 1 uur, door den dijkstoel van het polderdistrict »de 

Circul van de Ooij", in het geérfdenhuis aan den Voerweg: het maken 
en inhangen van vier hzeren deuren, ter vervanging van de bestaande 
houten deuren, in de Meersluis. te Nijmegen. Aanw. 9 Oct., te 11 uren. 

M a a n d a g , I I Oc t . 
E n k h u l z e n , te l uur, door burg. en weth.: het maken en stellen 

van eene ijzeren draaibrug aldaar, inl. bij den opzichter der gemeente
werken. Aanw. 5 Oct. Raming / 29,700. 

D i n s d a g , 82 O c t . 
L e e u w a r d e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van twee havendammen 
en de havengeul, voor de verbetering van de haven te Lemmer. Inl. 
bij den hoofdingenieur en den ingenieur, beiden te Leeuwarden. Aanw. 
6 Oct. Raming ƒ 488,000. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur, door het prov. best.: het uitvoeren van de 
sluis- en dijkswerken te Lemmer. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
prov. waterst. te Leeuwarden. Aanw. 7 Oct., te 12 uren. Raming 
f 430,876. 

V r i j d a g , I A O c t . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: bet uitvoeren van herstellingen aan 
sluisdeuren der kleine sluizen van het kanaal door Zuid-Beveland. Inl. 
bij den hoofdingenieur in het l ie district, te Middelburg, en den inge
nieur te Goes. Aanw. 7 en 9 Oct. Raming /' 10,500. 

Donderdag , 21 Oct . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst.enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der duinen op 
net eiland Vlieland, behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem en den ingenieur Hoogenboom, te 
Hoorn. Aanw. 14 Oct Raming ƒ 2900 per jaar. 



D E O P M E R K E R. DE O P M E R K E R . 

A F L O O F 
VAN 

A A N BESTEDINGEN. 
Z u l feu . 14 Sent.: het vergrooten van den 

stal bij de veemarkt, aldaar, voor rekening der gemeente; ingek. 7 bilj., als: 
. J. Hnesewinkel, te Brummen, ƒ 4820 

J. B. Rmjsink, » Zutfen, > 4078 
B. G. I.andewoert, » idem a 4587 
A. J. Uiterwijk. a idem a 4450 
G. J. Kuordeman, ï idem » 41123 
I. G. Nijland, » idem - 4225 
H. v. d.'Klip, » idem a 4099 
gegund. 
Haming / 4990 

l .o i i , 1 15 Sept., voor rekening van het 
hoogheemraadschap van den Alblasserwaard met 
Arkel beneden de Zouwe: 

Perc. 1, het maken van beslagwerken tegen 
het hulpgat te Papendrecht; aangenomen door 
J. G. Kalis, te Sliedrecht, voor f 188. 

Perc. 2, het maken van beslagwerken tegen 
het hulpgat te Alblasserdam; aangenomen door 
denzelfde, voor /' 175. 

Utrecht, 17 Sept.: het bouwen van zes 
heerenhuizen in dc Maliebaan te Utrecht, met 
gedeeltelijke hijlevering der benoodigde mate
rialen, onder beheer van den architect L. van 
der Tas Dz.; ingek. 5 bilj., als: 
Gebr. v. Leeuwen, te Utrecht, / 40,050 
II. Vermeer, i idem » 39.600 
H. M. de Koff, . idem » 39,000 
F. \V. v. Vloten, . idem a 38,700 
K. Keers, » idem » 38,453 

l l eemsc , 17 Sept.: het bouwen van een station 
met rijtuig- en locomotiefremise, waterreservoir 
enz., op het tramemplacement Heemse, voor de 
Dedenisvaartsche Stoomtratnwegmaatschappij; 
ingekomen 9 bilj., als: 
A. Eppink en W. Wilmers, Lutten (Ov.), J 7800 
H. v. Dijk J.Nz. & Co., idem » 7672 
D. J. Schappart, en S. Wienhelt, Zwolle, a 6449 
VV. Kosters, Dedemsvaart, » 5810 
H. Brouwer, Iluizum (Friesl.), » 5750 
J. Schuurman, Ham (Ov.), a 5520 
J. Kleimneijer, Avereest, a • 5350 
F. de Herder, Zwolle, » 5170 
E. Groenink en J. Brals Jr., Steenwijk, a 4919 
gegund. 
Raming / 6193 

L u - i heOe. 17 Sept.: het bouwen van 2 
woonhuizen onder één dak, voor ü. Wilmink; 
minste inschr. J. Vossebelt, te Enschedé, voor 
f 2393. 

Itoiteriiiini. 17 Sept.: liet verlengen der be
staande vischkade en het doen van aarde- cn 
schoeiingsvverken, op de zahnzegenvisscherij 
Oranje-Nassau, onder de gemeente Pernis; ingek, 
4 bilj., als: 
J. Lagendijk, te Nieuwhelvoet, ƒ 10,688 
Corn. v. Scienter & Co., » Sliedrecht, a 9,287 
Corn. Ooines Jr., • Ammerstol, » 8,688 
Corn. Zancn Hz., » idem a 7,760 

« r o n i n g e n . 18 Sept.: het bouwen eener 
winkelbehuizing met verdieping en tabaksfabriek, 
voor H. Smit Jr., onder beheer van den architect 
S. van Veen; ingekomen 26 hilj., als: 
D. Edzards, te Groningen, / 10,430 
E. W. Wietsema, a idem » 10,188 
N. v. Huizen, > idem » 10,123 
Z. Hoftt, > idem » 9,987 
E. Berkenbosch, » idem » 9,976 
B. de Jong, a idem » 9,930 
F. Roders, « idem » 9,777 
D. Doijes, i idem » 9,754 
H. Kiel, i idem > 9,749 
H. Janssen, i idem » 9,746 
H. Scheltens II idem » 9,661 
G. Meulink, » idem • 9,579 
R. Hoving, » idem > 9,499 
K. Fekkes, :> idem • 9,215 
H. Meijer, • idem » 8,980 
M. M. Scheen, » idem . 8,888 
L. Oldenburger, » idem a 8,888 
J. H. Muller, • idem • 8,840 
J. Haupt, » idem » 8,839 
E. Peters, a idem • 8,777 
D. Janssen, > idem » 8,715 
I. lbelings. > idem > 8,671 
F. Jelsema, » idem > 8,693 
Th. Holthuis, a idem > 8,685 
L. Hendriks, » idem » 8,497 
J. Reiskamp, a idem » 8,215 

b e l d e n , 18 Sept: het verdiepen van eenige 
wateringen, in 8 perceelen, voor rekening van 
het hoogheemraadschap Rijnland; aannemers 
waren: 
perc. 1, A. Aandewiel, Katwijkfa/Z., / 375 

> 2, P. Sterk, Heukelom, » 2400 
» S, Joh. Holster, Haarlem, > 6100 

Laag-Seeren, 18 Sept.: het opbouwen van 
vijf woningen etc., genaamd het o Vijfslag", onder 
beheer van den architect M. K.Smit, te Dieren; 
ingekomen 13 bilj,, als: 
H. M. Berendsen, te Keppel, / 3700 
J. Steinvoort, > Dieren, » 3477 
G. Gerbrands, > Soeren, • 3449 
H. Enklaar, > Dieren, > 3430 
H. Steltenberg, > idem > 3415 
B. Voorderman, » Brummen, a 3408.88 
J. F. Stoltenberg, a Dieren, » 3408.36 
A. R. Schoonman, a idem a 3376 
L. Enklaar, > idem a 3374 
H. v. d. Burg, i Eerbeek, » 3197 
H. v. d. Velde, » Halle, » 3137.49 
G. Boerstoel, » Brummen, > 3078 
II. A Welsing, i idem » 3076 
gegund. 

N l e c h l e r e n , 18 Sept.: de ver- en aanbouw 
van het Hoogehuis te Slochteren, onder beheer 
van den architect W. van der Heide; ingek. 21 
bilj., als: 
J. Wolrich, te Hoogezand, / 3994 
G. Wolthuis, > Bedum, » 3860 
W. Woldendorp, » Stedum, i 3860 
D. Rotschiifcr, » idem > 3800 
.1. Pot. » idem » 3767 
II. Sehreoder, » Zuidbmek. > 3724 
II. Waslander, » Noordbroek, » 3607 
K. Lentz, » Riiissenerbrug, » 3633 
K. v. Timmeren, a Slochteren, • 3590 
A. Daanje, » Noordbrnek, » 3666 
K. v. d. Laan, » Groningen, » 3569 
II. v. Eerde, » Ten Post, i> 3549 
J. Heikens, a Solwerd, a 3520 
K. Fekkes, » Groningen, » 3468 
L. Oldenburger, » idem » 3445 
S. Buitenkamp, » Siddeburen, a 3437 
J. Roelfsoma, > Helium, » 3410 
P. v. Dijk, > Schildwolde, » 3396 
Joh. Buiirke, i Noordbroek, a 3368 
H. Kampen, > Helium, » 3200 
II. Edeler, » Siddeburen, > 3185 
gegund. 

Ape ldoo rn , 18 Sept.: het wijzigen en her
stellen van een woonhuis, gelegen aan het 
kanaal en den Deventerweg, onder beheer van 
den ingenieur C. M. Gardenier; ingekomen 9 
bilj.. als: 

A. Radstaak, ƒ 3200 
J. W. Wassink, » 3188 
II. .1. Eijkelboom, » 3099 
H. Mouw, » 3089 
F. W. Geurden, a 2999 
C. Wegerif, » 2995 
J. v. d. Braak, » 2989 
F. Eijbcrs, » 2968 
G. J. v. d. Braak, » 2221 
gegund. 

'•-Hage, 20Sept.: het maken van den metalen 
bovenbouw voor de brug over de Oude Maas; 
ingek. 15 bilj, als: 
L. J. Enthoven & Co., 's-Hage, ƒ 279,660 
Utreehtsehe ijzergieterij, lirma Smul

ders, Utrecht, • 279,400 
Société anonvme de Selessice, Tilleur 

(België), a 206,000 
Société anonvme de Travaux Dyle et 

Bacalan, Parijs, a 263,700 
Ned. Stoomhootmaats., Rotterdam, > 260,000 
La société anenymc de construction la 

Metallurgique, Brussel, > 257,970 
Kon. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, » 249,000 
Kon. Ned. Grofsmederij. Leiden, » 245,000 
Le Bruce Pille et Daydé, Creil 

(Frankrijk). » 244,002 
Eisenwerk Kaiserslautern, Kaisers-

laulern. » 239,880 
üuteholfuiingshütte, Actienverein fur 

Berghau und lliittenbetrieb, Ober-
hausen, » 234,900 

Société anonymi' internationale de 
constructions et d'Entreprise de 
travaux publics, Branie le 
Comte (België), i 228,900 

F. Kloos & Zonen, Alblasserdam, » 224,150 
Société John Cockerill, Seraing (Luik), » 224,130 
Actiën Gesellschaft fur Eisenindnstrie 

und Brückenbau vormals J. C. 
Ilarkort, Duisburg, » 218,974 

Raming > 290,000 
A r n h e m , 20 Sept.: het verbouwen van een 

villa aan den Velperweg, onder beheer van den 
architect D. Geijsbeek Molenaar; ingekomen 10 
bilj., als: 

D. A. Roskam, ƒ 9986 
W. I.eiismk & Zn., » 9338 
G. Lieftink, > 8920 
J. P. Welsink, > 8001 
L. Hasselbach, > 7890 
Wissink en Van Burk, » 7700 

J. de Ruiter, ƒ 7680 
Gebr. v. Daalen, » 7659 
A. Jas, II 6990 
Th. Rutten, a 6979 

R o t t e r d a m , 20 Sept.: dc opbouw van eenige 
kelders, ter vergrooting van de brouwerij der 
limia Baartz & Zn., onder beheer van den archi
tect A. W. van Dam; ingek. 9 bilj., als: 
H. Seelen. te Rotterdam, / 78,947 
J. Smit VII, a Slikkerveer, » 77.000 
L. Hollander. » Rotterdam, I 67,860 
H. Stelwagen, » idem » 65.506 
A. dc Haan, a idem > 65,000 
E. Breur. a idem a 64,400 
W. .1. v. Dort en 

Van der Lecq, » idem a 63,685 
11. Cramer, » idem » 63,333 
II. Degens Jr., a Dordrecht, » 69,933 

A m s t e r d a m , 20 Sept.: het maken van de 
houten en steenen fundeering voor een turn-
gebouw met aangrenzende woningen, aan de 
Marnixstraat, onder beheer van dc architecten 
Karei Muller en Js. Iugenohl; ingekomen 87 
bilj.. als: 
S. Wouda, te Naarden, ƒ 17,350 
T. v. Engelen en F. 

Linten, » Amsterdam, » 14,200 
K. O. Lockhorst, » idem a 18.999 
C. Rietsnijder, -. idem » 13.890 
C. J. Maks Jr., a idem » 1*880 
M. Deutekom, » idem » 13,847 
A. T. Slecswijk, n idem » 13,800 
H. J. en G. Haan-

driksman, » idem I 13,789 
R. Repko » idem » 13,700 
J. Visser Gz., a Pa|iendrecht, » 13,643 
R. v. Buuren, » Amsterdam, i> 13,640 
W. Voskuijl, » idem a 13,550 
.1. J. Boekholts, a idem » 13,480 
II. Ozinga, a idem » 13,480 
Oosterink en Schut, a idem » 12,990 
E. R. Kuipers, n Nieuweramstel, a 12,989 
II. J. Meekers, • Amsterdam, » 12,936 
J. P. Cornelissen, t idem » 12,843 
P. S. Reinierse, a idem a 12,800 
D. Heijink. a idem a 12,739 
E. II. Belle. » idem a 12,600 
Cruijll' en Schouten, a idem a 12,554 
Sehoonenburgen Maks,a idem a 12,460 
J. Koster. a idem a 12.360 
K. J. v. Damme, a idem » 12.350 
II. Ri-tsnijiler ,t Zn., i idem » 12,270 
A. II. Grijpink. . idem a 12,250 
II. C. Dorlas, > idem a 11.989 
W. L. Leibbrandt • idem » 11.975 
G. Wood, a idem « 11,846 
B. Cruijlf. • idem • 11,780 
Cerlijn en De Haan. » idem a ll.iiOO 
II. Schotten, o idem • 11,400 

jG. ü. v. Doorn, a idem « 11,100 
Schmidt en Hermans, a idem » 10,990 
VV. Boom, > idem a 10,779 
W. H. Struijs, » idem » 10,666 

O b e r en L a a k (Limb.). 20 Sept.: de verbou
wingswerken tot uitbreiding der openbare school 
en ondei-wijzerswoning, onder beheer van den 
architect J. Speetjens, te Roermond; ingek. 10 
bilj., als: 
Simons, te Roosteren, / 8270 
Lenacrts, a Roermond, a 8199 
Mestroux, a Maasbiacht, « 7625 
W. Reijnders, » Maasniel, a 7577 
(lieve, » Nieuwstad, a 7211 
Uhachs, • Echt, a 7198 
W. Baeten, » Roermond, • 7026 
II. Laugs, > Ohee eu Laak, • 6980 
Ubachs, • Nieuwstad. » 6849 
Bekkers, » Sittard, » 633S 

Behoudens goedkeuring van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, aan den minsten inschr. 
gegund. 

K i n d h o v e n . 20 Sept.: het bouwen van eene 
fabriek, pakhuis en kantoor voor de lirma Van 
Zeeland & Van Dam; ingek. 6 bilj., als: 
L. Bockholtz, te Eindhoven, / 7000 
II. v. Kemenade, • Gestel, » 6410 
P. H. Versteijnen, > Oosterwijk, » 6133 
A. v. d. Berk, a Stratum, > 6000 
VV. v. Vlokhoven, i idem > 5890 
M. Hezemans, a Eindhoven, • 6393 

Bergen-op-Zeem. 20 Sept.: het verbou
wen van een woonhuis voor W. Asselbergs, onder 
beheer van den architect C. P. van Genk; ingek. 
7 bilj., als: 
C. v. Loon, te Bergen-op-Zoom, ƒ 1353.20 
C. D. Sc helle laar, > idem > 1246 
P. Weiits, > idem » 1196 
D. N. Schollélaar, » idem a 1136 
C. de Nijs, » idem » 1066 
A. Gorren, > idem • 1034 
M. v. Loon, i idem > 830 
gegund. 

Bergen-ep -Zeem, 20 Sept.: het bouwen van 
drie arbeiderswoningen voor J. B. Houbaer, onder 
beheer van den architect C. P. van Genk; ingek. 
3 bilj., als: 
A. Gorren, te Bergen-op-Zoom, f 1484 
C. de Nijs, • idem » 1378 
II. v. Loon, > idem a 1343 
gegund. 

l l c rgen -op -Zoom, 20 Sept.: het bouwen van 
een fabrieksgebouw met loodsen voor de Bergen-
op-Zoomsche houtskolen briquettenfabriek, voor 
de lirma Asselbergs & Co., onder beheer van 
den architect R. H. C. van Someren; ingekomen 
3 bilj., als: 
C. Rastiaanscn, te Bergen-op-Zoom, ƒ 7876 
M. A. v. Loon en 

II. N. Schell'claar, > idem > 7058 
C. dc Nijs, idem > 6139.92 
gegund. 

Allen zonder levering van metselsteen. 
Breda, 20 Sept.: net timmerwerk, lood- en 

zinkwerk, verf-, ijzer- en hardsteenwerk voor 
een nieuw te bouwen heerenhuis in den Tete-
ringschen dijk bij Breda, onder beheer van den 
architect A. Verlegh; ingek. 5 bilj., als: 
A. Verhagen & Zn., tc Breda, f 3362 
F. Hoovers, » Teteringen, » 2935 
W. v. Oosterhout, a Breda, » 2880 
M. v. Sevenbergen, a idem » 2780 
G. v. d. Velden, > idem » 2754 
gegund. 

Vli di m l i l k , 20 Sept.: Bestek no. 6, het 
maken van gebouwen en verdere inrichtingen 
langs het gedeelte Opperdoes—Hoorn, van den 
locaalspoorweg Medemblik—Hoorn; ingeschreven 
als volgt: 
perc. 1, J. Hagenaar, Medemblik, / 8,286 

> 1, E. Fransen, idem ï 7,875 
ï 2, D. Kramer, Schagen, > 10.349 
> 2, J. Hagenaar, Medemblik, » 7,696 
> 2, P. Berkhout, idem a 7,314 
> 4, K. Leeuw, Sijbekarspel, > 8,300 
> 6, dezelfde, > 7,987 
ï 6, M. Rodenburg, Wognum, a 7,524 
• 7, I. Bot. Andijk. a 6,526 

in massa. S. Tool, Hoorn, i 61,225 
idem II. Konrn, Bennebroek, a 54,127 
idem A. J. Schouten, Gouda en J. de 

Vries, Medemblik, ï 52,640 
idem S. Krijnen, Helder, a 62,400 
idem J. Hoogendijk, Medemblik, a 60,324 
Gegund aan den minsten inschr. in massa J. 

Hoogendijk, te Medemblik. 
A m s t e r d a m , 20 Sept.: het voltooien van 4 

woonhuizen aan de Nassaukade, onder beheer 
van den architect Evert Breman; minste inschr. 
liiilteriiiaus & Co., voor f 34,665. 

Ous t e r l i ou t . 20 Sept.: het sloopen van een 
buis en halven stal en het bouwen van een 
wiionhuis voor A. van Nieuwkuijk; ingekomen 
10 bilj., als: 
Jac. Remigiiis, ƒ 4135 
C. v. d. Avoirt, te Oosterhout, • 410C 
C. de Rooij, » idem a 4000 
P. Schellekens, a Dongen, a 3970 
N, Wildenberg, > idem » 3964 
I'. Driessen, » idem > 3838 
J. W. A. Brandt, a Oosterhout, » 3685 
M. v. Dongen, a Dongen, > 3610 
C. Lichtvoet, > Oosterhout, » 3600 
Ch. v. d. Berk, > Dongen, a 3597 
gegund. 

K a p e l l e . 20 Sept.: het bouwen van een 
woonhuis, voor D. J. van der Have, onder be
heer van den architect A. le Clercq, te Krui-
niugen; ingek. 10 bilj., als: 
I. A. Goedemond, Hansweerd, ƒ 5050 
1' J. Staal, idem • 5040 
I. C. Beaufort, Wemeldinge, a 4682 
{.' v. Nieuwenhuize, idem a 4680 
f. v. d. Bliek, Kapelle, a 4210 
I- M. Lammeree, Hansweerd, » 4147 
I' liriuikers, Kapelle, > 4139 
H. den Exter v. d. Brink, Krabhendijke, > 3985 
'• H. Koch, Hansweerd, » 8873 
D. v. Maris, Kapelle, > 3838 
ecgund. 

Middelburg, 21 Sept,: het bekrammen van 
gedeelte der wederzijdsche dijken van het 

afgesneden gedeelte der voormalige Middelburg-
*''"' haven; ingek. 4 bilj., als: 
J|. Bolier, te Scherpenisse, / 997 
'• Verburg Jr., » Kolijnsplaat, » 944 
v Kaland, » Westkapelle, » 916 

, ' l " Maat, » Hansweerd, > 828 
Bovendien was 1 biljet van onwaarde. 
Amsterdam, 21 Sept.: het verrichten van 

cciijgn onderhoudswerken aan de mariniers-
«azerue; minste inschr. C. J. Maks, te Amster-
™m, voor / 6920. 

Ut rech t , 21 Sept., onder beheer van dc maat-
^happij tot exploitatie van Staatsspoorwegen: 

10. Bestek no. 446, het maken van de uitbreiding 
der werkplaats op het station Zwolle; ingek. 29 
bilj., als: 
C. M. Roosenburg, Naaldwijk, ƒ 253,300 
11. C. Dorlas, Amsterdam, » 249,989 
L. de Rooij, Tilburg, i> 249,300 
J. J. Bekker, Lent, » 248,000 
J. P. Rieken en J. Becker Jr., Amsterdam, a 242,900 
J. Kooij, idem a 242,800 
J. Smit VII, Slikkerveer, > 242,000 
A. dc Haan, Rotterdam, a 239,550 
J. .1. v. Sluisdam, Dordrecht, r 234,780 
J. II. Vos Sr., Almeloo, a 228,700 
L. Kalis Kz., Sliedrecht, » 228,600 
J. B. Raaijmakers, Wouw, » 227,000 
J. v. Burk, Oosterbeek en W. Wissing, 

Arnhem, a 226.500 
K. .1. Kalt, Ileerenveen, a 224,449 
B. Voordendag Az., Dordrecht, » 224,400 
C. Eckhardt, Almeloo, a 223,920 
K. J. B. v. Damme, Amsterdam, a 220,000 
A. v. d. Meer, Harlingen, a 219,750 
C. ter Haar, Winterswijk, a 219,600 
G. A. v. Spanje, Rottei-dam, » 219,300 
Th. G. Bekhuis en D. Damstra, 

Leeuwarden, > 215,776 
F. Aberson, Steenwijk, » 213,753 
D. Bruins en L. v. Nispen, Zwolle, a 209,743 
A. Terwindt, Westpannerden, » 209.000 
Th. Verhoeven, Deventer, a 207J000 
H. Timmer, Meppel, a 203,330 
P. Hell en A. Blocks, Zwolle, a 200,900 
G. J. Carmiggelt & Zn., Brummen, a 199,800 
K. Bleeker, Zutfen, a 189,700 
Raming » 263,500 

2o. Bestek no. 446, het verrichten van grond
werken, het leggen en wijzigen van sporen en 
wissels, en het uitvoeren van eenige bijkomende 
werken, ten behoeve van de uitbreiding dei-
werkplaats op het station Zwolle; ingekomen 10 
bilj., als: 
K. Bleeker, Zutfen, ƒ 129,000 
A. Geldens, 's-Bosch, » 124.000 
A. Terwindt, Westpannerden, » 123,500 
P. Hell en A. Blocks, Zwolle, » 109,000 
P. W. v. llattem, Tuil, a 98,000 
Th. Verhoeven, Deventer, » 97,999 
W. F. Wagen, Tilburg, a 97,000 
J. v. Burk, Oosterbeek en W. Wissing, 

Arnhem, » 94,100 
T. G. Bekhuis en D. Damstia, 

Leeuwarden, a 92,600 
T. T. Kloosterman, Hcmolum en H. 

G. Brouwer, Stiens, » 92,800 
Raming a 98.000 

3o. Bestek A W, de levering van eikenhouten 
dwarsliggers en van eikenhout voor wissels en 
kruisingen ten behoeve van de uitbreiding der 
werkplaats op het station Zwolle; ingekomen 8 
hilj., als: perc. 1 perc. 2 
W. Iloettger, Wesel, f2.Up. stuk ƒ32 p.M' 
J. J. v. d. Eerden, 

Bokstel, 10,290 3290 
Schoen berg en Domans-

kv. Dantzig 9,900 3100 
A. Übbink, Bredevoort, 11,677 
B. II. Clercx, Bokstel, 9,330 2995 
H. E.OvingJr., voorde 

lirma Moritz Kron-
berger & Söhn., 
Budapest, 3589 

F. Clcrx, Bokstel, 2.19 Oostzee- 37.40 p. M 3 

hout 
2.69 inlandsch 

hout 
J. Nahuijs, Groenloo, 9449 3039 

's-Hage, 22 Sept.: het maken van dertien 
dwarskribben aan den rechteroever van de Lek, 
onder de gemeente Wijk-bij-Duurstede; ingek. 
7 bilj., als: 
A. S. de Vree, te Maurik, f 28,949 
F. E. Terwindt, » Pannerden, a 28,906 
G. J. Mol, > Kuilenburg, a 27,463 
VV. P. de Vries, i R«sum, a 27,337 
A. L. v. Haaften, > Sliedrecht, a 24,850 
II. v. Aiirooy Jz., a Zalt-Bommel, a 24,440 
G. Spiering Cz., • Gameren, » 24,437 
Raming > 29,100 

Meppel, 22 Sept.: het bouwen van 4 woon
huizen met werkplaats, voor J. Engherts; ingek. 
8 bilj., als: 
G. de Wit, te Ruinerwold, f 7490 
H. Timmer, » Meppel, a 7286 
P. G. Jans, » idem » 7103 
J. Hesselingen, » idem a 6966 
R. Bruintjes, s idem > 6500 
R. Gerkus, a idem II 6414 
J. Emmink, > idem a 6398 
H. Lambrechts, » idem a 6343 

Apeldoorn. 23 Sept.: het maken van de 
aardebaan, de kunst- en andere werken voor het 
gedeelte Deventer—Wierden van den Locaal

spoorweg Deventer—Almeloo, volgens liestek no 
:23; ingek. 17 bilj., als: 
C. v. d. Plas Jz., Hardinksveld, ƒ 298,000 
A. v. d. Meijden, idem '» 296,000 
J. J. Bekker. Leut, » 284,000 
H. v. Rbijn, Naarden, » 283,849 
W. F. Weijers, Tilburg, » 283,300 
J. Kooij, Amsterdam, a 279,200 
G. Goedhart, Nijmegen, a 277,000 
G. A. v. llattem, Sliedrecht, » 275,280 
W. A. Swets, Hardinksveld, > 275,000 
L. Brand Dz., Gicsendam, a 270,400 
H. Th. Wiegerink, Groenloo en C. v. 

Baaien, Kerkdriel, a 269,000 
J. G. Huisman, Nijmegen, > 266,000 
VV. Arntz, Milligen, I 264,880 
J. v. Oijnn Pz., Nijmegen en A. 

Geldens, 's-Bosch, a 236,885 
B. A. Wiegerink, Groenloo en F. E. 

Terwindt, Pannerden, a 235,000 
A. Terwindt, Westpannerden, a 229,400 
Th. Verhoeven, Deventer, » 225,000 
Raming a 284,600 

Zevenaa r , 23 Sept.: het bouwen van een 
woonhuis en stalgebouw voor W. van Oopen, 
onder beheer van den architect G. H. Publiek-
huijsen, te Lobit; ingek, 8 bilj., als: 
.1. W. Okkes, te Zevenaar, ƒ 6780 
II. Verborg, i Lobit, i 5519 
H. M. Berendsen, a Laag-Keppel, a 5317 
M. Rabin, a Didam, » 5243 
J. M. Muskcns, » Herwen, > 4997 
Th. Korthans, II Zevenaar, » 4752 
II. Segers, » Didam, » 4680 
B. J. Wichers, Lobit en 

G. A. Polman, » Zevenaar, a 4385 
gegund. 

Haaften, 23 Sept.: het verbouwen van de 
openbare school voor g. 1. onderwijs te Haaften, 
met bijlevering van eenig ameublement, onder 
beheer van den architect A. M. A. Gulden, te 
Zalt-Bommel; minste inschr. D. van Ooijen, te 
Gameren, voor /' 5600. 

' s - l lage , 24 Sept.: lo. het herstellen en ver
beteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling 
Arnhem; ingek. 5 bilj., als: 
L. Bierman, te Zutfen. ƒ 1210 
I). v. Well, » Arcen, > 1195 
W. v. Dijk, a Jutraas, » 1190 
Th. Troost, a Arcen, > 1187 
K. Sneyders de Vogel, a Schiedam, a 965 
Raming • 1477 

2o. het herstellen en verbeteren van Rijks
telegraallijnen in de afdeeling Utrecht, in twee 
perceelen. 

Pert 1, ingek. 4 bilj., als: 
VV. v. Dijk, 'te Jutfaas, ƒ 896 
A. W. Wildberg, a Bunnik, > 837 
II. Berkhof, a Oudewater, » 807 
K. Sneyders de Vogel, » Schiedam, » 742 
Raming » 1000 

Perc. 2, ingek. 4 bilj., als: 
A. W. Wildberg, te Bunnik, f 710 
C. v. Boven, » Nieuweramstel, » 689 
W. v. Dijk, a Jutfaas, a 684 
K. Sneyders de Vogel, » Schiedam, a 635 
Raming a 830 

3o. het herstellen en verbeteren van Rijks
telegraallijnen iu Gelderland en Overijsel; ingek. 
6 bilj., als: 
G. v. Otterloo, te Waddinksveen, f 1186 
A. Jalink, » Goor, > 998 
W. v. Dijk, a Jutfaas, t 987 
L. Ezerman, B Zutfen, » 903 
K. Sneyders de Vogel, » Schiedam, > 876 
Raming - 1350 

4o. tie verbouwing van een perceel te Sittard, 
ten behoeve van den postdienst; ingekomen 3 
bilj., als: 
J. Willenis, tc Sittard, ƒ 2930 
F. M. Lahaye, » idem a 2852 
J. Laudy, a idem n 2598 
Raming » 3315 
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AANBESTEDINGEN. 
Zutfen, 1* Sopt.: het vergrooten van den 

sta) bij de veemarkt, aldaar, voor rekening der 
gemeente; ingek. 7 bilj., als: 
G. J. Koesewinkel, te Brummen, ƒ 4820 
J. B. Ruijsink, •• Zutfen, » 4078 
B, G. Landoweert, > idem » 4587 
A. J. Uiterwijk. » idem » 4450 
G. J. Koordeman, • idem » 4323 
L. G. Nijland, • idem n 4225 
H. v. d. Klip, » idem » 4099 
gegund. 
Raming ƒ 4990 

t.oi i . h e m , 15 Sept., voor rekening van het 
hoogheemraadschap van don Alblasserwaard met 
Arkel beneden de Zouwe: 

Perc. 1, het maken van beslagwerken tegen 
het hulpgat te Pajiendrecht; aangenomen door 
J. G. Kalis, te Sliedrecht, voor / 188. 

Perc. 2, het maken van beslagwerken tegen 
het hulpgat te Alblasserdam; aangenomen door 
den zelfde, voor f 175. 

U t r e c h t , 17 Sept.: het bouwen van zes 
hecrenhuizen in de Maliebaan te Utrecht, met 
gedeeltelijke bijlevering der benoodigde mate
rialen, onder beheer van den architect L. van 
der Tas Dx*j ingek. 6 bilj., als: 
Gebr. v. Leeuwen, te Utrecht, ƒ 40,050 
IL Vermeer, » idem » 39.600 
H. M. de KoiT, i idem • 39,000 
F. W. v. Vloten, » idem » 38,700 
K. Kcers, » idem » 38,453 

I lecmse, 17 Sept.: het bouwen van een station 
met rijtuig- en locomotiefremise, waterreservoir 
enz., op het tramemplacement Heemse, voor de 
Dedemsvaartsche Stoomtram wegmaatschappij; 
ingekomen 9 bilj., als: 
A. Eppink en W. Wilmers, Latten (Ov.), / 7800 
i l . v. Dijk J.Nz. & Co., idem » 7672 
D. J. Sehuppert, en S. Wienbelt, Zwolle, » 6449 
W. Korten, Dedemsvaart, i 5810 
H. Brouwer, Iluizum (Friesl.), » 6750 
J. Schuurman, Ham (Ov.), » 5520 
J . Kleimneijer, Avereest, » » 5360 
F. de Herder, Zwolle, • 5170 
E. Groenink en J. Brals Jr., Steenwijk, » 4919 
gegund. 
Raming ƒ 5193 

KiiHi 'hedé, 17 Sept.: het bouwen van 2 
woonhuizen onder één dak, voor G. Wilmink; 
minste inschr. J. Vossebelt, te Enschedé, voor 
f 2393. 

K c l t e r d a m , 17 Sept.: bet verlengen der be
staande vischkade en het doen van aarde- en 
schoeiingswerken, op de zalrnzegenvisscherij 
Oranje-Nassau, onder de gemeente Pernis; ingek. 
4 bilj., als: 
J . Lagendijk, te Nieuwhelvoet, / 10,688 
Com. v. Seventer & Co., » Sliedrecht, • 9,287 
Corn. Oomes Jr., • Ammerstol, > 8,683 
Corn. Zanen Hz., > idem » 7,760 

G r o n i n g e n . 18 Sept.: het bouwen eener 
winkelbehuizing met verdieping en tabaksfabriek 
voor IL Smit Jr., onder beheer van den architect 
S. van Veen; ingekomen 26 bilj., als 

te Keppel, ƒ 3700 
» Dieren, . 3477 
> Soeren, » 34411 
» Dieren, • 3430 
» idem » 3415 
» Brummen, » 3408.88 
B Dieren, II 3408.33 
> idem » 3376 
i idem n 3374 
t Eerbeek, I 3197 
» Malle, » 3137.49 
» Brummen, • 3078 
B idem » 3076 

D. Edzards, te Groningen, ƒ 10,430 
E. W. Wietsema, » idem i 10,188 
N. v. Huizen, » idem » 10,123 
Z. Hol'tt, i idem » 9,987 
E. Berkenbosch, » idem > 9,975 
B. de .long, » idem » 9,930 
F. Rodere, » idem » 9,777 
D. Doijes, i idem » 9,754 
H. Kiel, t idem > 9,749 
H. Janssen, • idem » 9,746 
H. Schellens » idem ii 9,661 
G. Meulink, » idem » 9,579 
R. Hoving, > idem i 9,499 
K. Fekkes, 3 idem i 9,215 
H. Meijer, • idem » 8,980 
M. M. Scheen, » idem > 8,888 
L. Olden burger, > idem • 8,888 
J. H. Muller, i idem » 8,840 
J. Haupt, i idem » 8,839 
E. Peters, » idem » 8,777 
D. Janssen, » idem » 8,715 
J. Ibelings. • idem > 8,671 
F. Jelsema, » idem » 8,593 
Th. Holthuis, > idem • 8,585 
I. . Hendriks, » idem > 8,497 
J. Reiskamp, » idem » 8,215 

Leiden. 18 Sept.: het verdiepen van eenige 
wateringen, in 3 perceelen, voor rekening van 
het hoogheemraadschap Rijnland; aannemers 
waren: 
perc. 1, A. Aandewiel, Katwijkta/Z., f 375 

» 2, P. Sterk, Hcukelom, » 2400 
» 3, Joh. Holster, Haarlem, ï 6100 

I.,ta(.-.«„eren 18 Sept.: het opbouwen van 
vijf woningen etc., genaamd het «Vijfslag", onder 
beheer van den architect M. K.Smit, te Dieren; 
ingekomen 13 bilj., als 
H. M. Berendsen, 
J. Steinvoort, 
G. Gerbrands, 
H. Fnklaar, 
H. Steltenberg, 
B. Voorderman, 
J. F. Stoltenberg, 
A. R. Schoonman, 
I. . Enklaar, 
H. v. d. Burg, 
II. v. d. Velde, 
G. Boerstoel, 
H. A Welsing, 
gegund. 

M o c l i t e r e n , 18 Sept.: de ver- en aanbouw 
van het Hoogehuis te Slochteren, onder beheer 
van den architect W. van der Heide; ingek. 21 
bilj., als: 
J. Wolrich, te Hoogezand, / 3994 
G. Wolthuis, > Bedum, > 3860 
W. Woldendorp, » Stedum, > 3860 
D. Rotschiller, » idem > 3800 
•I- Pot. B idem » 3767 
II. Schreuder, » Zuid broek. > 3724 
II. Waslander, » Noordbroek, » 3667 
K. Lentz, » Ruissenerbrug, » 3633 
K. v. Timmeren, . Slochteren, » 3590 
A. Daanje, » Noordbroek, » 3665 
K. v. d. Laan, > Groningen, » 3569 
B. v. Eerde, > Ten Post, i> 3549 
J. Ileikons, » Solwerd, » 3620 
K. Fekkes, » Groningen, > 3468 
I. . Oldenburger, » idem » 3445 
S. Buitenkamp, > Siddeburen, » 3437 
J. Roellsema, i Helium, » 3410 
P. v. Dijk, , Schildwolde, » 3396 
Joh. Buurkc, > Noordbroek, » 3308 

Kampen, i Helium, » 3200 
II. Edeler, Siddeburen, » 3185 
gegund. 

Apeldoorn 18 Sept.: het wijzigen en her
stellen van een woonhuis, gelegen aan het 
kanaal en den Deventerweg, onder beheer van 
den ingenieur C. M. Gardenier; ingekomen 9 
bilj.. :ils: 

ƒ 3200 
» 8188 
» 3099 
» 3089 
» 2999 
•• 2995 
» 2989 
> 2968 
» 2221 

J. de Ruiter, / 7680 
Gebr. v. Daalen, » 7669 
A. Jas, • 6990 
Th. Hutton. • «979 

Kotterdiim , 20 Sept.: dc opbouw van eenige 
kelders, ter vergrooting van de brouwerg der 
lirma Baartz & Zn., onder beheer van den archi
tect A. W. van Dam; ingek. 9 bilj., als: 

A. Radstaak, 
J. 
II. 
II. 
F. 
('. 
J . 

W. Wassink, 
.1. Eijkelboom, 
Mouw, 
W. Geurden, 
Wegerif, 
v. d. Braak, 

P\ Eijbers, 
G. J. v. d. Braak, 
gegund. 

'a-llage, 20 Sept.: het maken van den metalen 11 

Seelen. 
Smit Vil , 
Hollander, 
Stelwagen, 
de Haan, 
Breur. 

.1. v. Dort en 

te Rotterdam, 
» Slikkerveer, 
» Rotterdam, 
» idem 
B idem 
» idem 

ƒ 78,947 
» 77.000 
» 67,850 
» 65.506 
• 65,000 
• 64,400 

Van der I.ecq, > idem » 63.685 
II. Cramer, » idem B 63,333 
H. Degens Jr., B Dordrecht, » 69,933 

A m s t e r d a m , 20 Sept.: het maken van de 
houten en steenen l'undeering voor een turn-
gebouw met aangrenzende woningen, aan de 
Marnixstraat, onder beboer van de architecten 

Ingenobl; ingekomen 37 Js. 

bovenbouw voor" de brug over de Oude Maas 
ingek. 15 bilj., als: 
I.. J. Enthoven & Co., 's-Hage, ƒ 279,660 
Utrechtsche ijzergieterij, lirma Smul

ders, Utrecht, 
Société anonvme de Selessice, Tilleur 

(België), 
Société anonvme de Travaux Dyle et 

Bacalan. Parijs, 
Ned. Stoombootmaats., Rotterdam. 
La société anonyme de construction la 

Metallurgiquc, Brussel, » 257,970 
Kon. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, 
Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden, 
Le Bruce Pille et Daydé, Creil 

(Frankrijk). 
Eisenwerk Kaiserslautern, Kaisers-

lautern, 
Gutehoiïnungsliütte, Actiën verein fur 

Bergbau und Hiittenbetrieb, Ober-
hausen. 

Société anonyme internationale de 
constructions et d'Entreprise de 
travaux publics, Braine le 
Comte (België), 

F. Kloos & Zonen, Alblasserdam, 
Société John Cockerill, Seraing (Luik), » 224,180 
Actiën Gesellschaft fur Eisenindiistrie 

und Brückenbau vormals J . C. 
Harkort, Duisburg, • 218,974 

Raming » 290,000 
Arnhem, 20 Sept.: het verbouwen van een 

villa aan den Velperweg, onder beheer van den 
architect D. Geijsbeck Molenaar; ingekomen 10 
bilj.. als: 

D. A. Roskam, ƒ 9986 
W. Lensink & Zn., » 9338 
G. Lieftink, . 8920 
J . P. Welsink, » 8001 
L. Hasselbach, » 7890 
Wissink en Van Burk, > 7700 

Karei Muller 
bilj.. als: 
S. Wouda, 
T. v. Engelen en 

Linten, 
K. O. Lookhorst, 
C. Rietsnijder, 
C. J. Maks Jr., 
M. Deutekom, 
A. T. Sleeswijk, 
H. J. cn G. Huan-

driksinan, 
R. Repko 
J. Visser Gz., 
B. v. Biiuren, 
W. Voskuijl, 
J. J. Bock bolts. 
H. Ozinga, 
Uosterink en Schut, 
E. R. Kuipers, 
II. J. Meekers, 
J. P. Cornelissen, 
P. S. Reinierse, 
D. Heijink. 
E. II. "Helle. 
Cruijtl' en Schouten, 
Schoonenburgen Maks, 
J. Koster. 
K. J. v. Danune, 
H. Ri-tsnijder & Zn., 
A. II. Grijpink. 
II. C. Dorlas, 
W. L. Leibbrandt 
G. Woud. . 
1). Cruijff. 
Cellijn en De 
li. Scholten, 

D. v. Doon 

te Naaiden, ƒ 17,350 

lla:i 

279,400 

266,000 

263,700 
» 200,000 

• 249,000 
» 245,000 

» 244,002 

> 239,880 

> 234.900 

» 228.900 
224,150 

Amsterdam, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

Pajiendrecht, 
Amsterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 

Nieuweramstel, 
Amsterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem : 
idem : 
idem i 
idem : 
idem i 
idem : 
idem i 
idem i 
idem i 
idem i 
idem i 
idem i 
idem i 
idem 1 
idem 
idem 

14,200 
13.999 
13.890 
13.880 
13,847 
13,800 

13,789 
13,700 
13,643 
13,640 
13,550 
13,480 
13,480 
12,990 
12,989 
12,936 
12.843 
12,800 
12,739 
12,600 
12,554 
12,460 
12.300 
12.350 
12.270 
12,250 
11.989 
11.975 
11,846 
11,780 
I LM Ml 
11,400 
11.100 
10.990 
10,779 
10,666 

Schmidt en Hermans, 
VV. Boom, 
W. II. Struijs, 

Ol i ee en l.uaK (Limb.), 20Sept.: de verbou
wingswerken tot uitbreiding der openbare school 
en ondenvijzerswoning, onder beheer van den 
architect J. Speetjens, te Roermond; ingek. 10 
bilj., als: 
Simons, te Roosteren, ƒ 8270 
Lenaerts, . Roermond, » 8199 
Mestroux, » Maasbiacht, i 7625 
W. Reijnders, » Maasniel, e 7577 
Cleve, » Ni. uw stad, » 7211 
[Ihachs, • Echt, «7198 
W. Baeten, » Roermond, i 7026 
II. I.augs, * Ohee eu Laak, » 6980 
Ubachs, t Nieuwstad. » 6849 
Bekkers, > Sittard, • 6333 

Behoudens goedkeuring van den Minister van 
Binncnlandsche Zaken, aan den minsten inschr. 
gegund. 

Kindhaven. 20 Sept.: het bouwen van eene 
fabriek, pakhuis en kantoor voor de lirma Van 
Zeeland & Van Dam; ingek. 6 bilj. 
L. Bockholtz, 
II. v. Kemenade, 
P. H. Versteijnen, 
A. v. d. Berk, 
W. v. Vlokhoven, 
M. Hezeinans, 

B e r g c i i - a | i . / o o i i i , 

te Eindhoven, 
» Gestel, 
• Oosterwijk, 
ii Stratum, 
i idem 
» Eindhoven, 
20 Sept.: het 

/ 7000 
» 6410 
» 6133 
> 6000 
> 5890 
> 5393 

verbou
wen van een woonhuis voor W. Asselbergs, onder 
beheer van den architect C. P. van Genk; ingek. 
7 bilj., als: 
C. v. Loon, te Bergen-op-Zoom, / 1353.20 
C. D. Sc helle laar. i idem > 1246 
P. Weijts, i idem » 1195 
D. N. Scheflelaar, » idem » 1135 
C. de Nijs, i> idem » 1066 
A. (lorren. • idem • 1034 
M. v. Loon, > idem > 830 
gegund. 

Bergen-op-Zoom, 20 Sept.: het bouwen van 
drie arbeiderswoningen voor J. B. Hou baer, onder 
beheer van den architect C. P. van Genk; ingek. 
3 bilj., als: 
A. Gorren, te Bergen-op-Zoom, f 1484 
C. de Nijs, > idem > 1378 
II. v. Loon, II idem » 1343 
gegund. 

B e r g r n - . p - Z . s m , 20 Sept.: het bouwen van 
een fabrieksgebouw met loodsen voor de Bergen-
op-Zoomsche houtskolen briquettenfabrick, voor 
de lirma Asselbergs & Co., onder beheer van 
den architect R. l i . C. van Someren; ingekomen 
3 bilj., als: 
C. Bastiaansen, te Bergen-op-Zoom, ƒ 7876 
M. A. v. Loon en 

D. N. Schelfelaar, i idem 1 7058 
C. dc Nijs, ,i idem » 6139.92 
gegund. 

Allen zonder levering van metselsteen. 
B r e d a , 20 Sept.: net timmerwerk, lood- en 

zinkwerk, verf-, ijzer- en hardsteenwerk voor 
een nieuw te bouwen heerenhuis in den Tete-
ringschen dijk bij Breda, onder beheer van den 
architect A. Verlegh; ingek. 6 bilj., als 
A. Verhagen & Zn., te Breda, f 3362 

> 2935 
i. 2880 
> 2780 
i> 2754 

F. Roovers, » Teteringen, 
W. v. Oosterhout, » Breda, 
M. v. Sevenbergen, > idem 
G. v. d. Velden, » idem 
gegund. 

M e d e m b l i k , 20 Sept.: Bestek no. 6, het 
maken van gebouwen en verdere inrichtingen 
langs het gedeelte Opperdoes—Hoorn, van den 
locaalspoorweg Medemblik—Hoorn; ingeschreven 
als volgt: 
perc. 1, J. Hagenaar, Medemblik, f 8,286 

• 1, E. Fransen, idem > 7,875 
» 2, D. Kramer, Schagen, • 10.349 
i 2, J. Hagenaar, Medemblik, > 7,696 
» 2, P. Berkhout, idem » 7,314 
» 4, K. Leeuw, Sijbekarspel, • 8,300 
i 5, dezelfde, . 7,987 
> 6, M. Rodenburg, Wognum, n 7,524 
> 7, J. Bot. Andiiit, » 6,526 

in massa. S. Tool, Hoorn, i 61,225 
idem II. Koorn, Bennebroek, i 54,127 
idem A. J. Schouten, Gouda en J. de 

Vries, Medemblik, > 52,640 
idem S. Krijnen, Helder, » 52,400 
idem J. Hoogendijk, Medemblik, » 60,324 
Gegund aan den minsten inschr. in massa J. 

Hoogendijk, te Medemblik. 
A m a t e r d a m , 20 Sept.: het voltooien van 4 

woonhuizen aan de Nassaukade, onder beheer 
van den architect Evert Breman; minste inschr. 
ISulteruians &. Co., voor /' 34,665. 

l i e s i e r b o u i . 20 Sept.: het sloopen van een 
huis en halven stal en het bouwen van een 
woonhui, voor A. van Nieuwkuijk; ingekomen 
10 bilj., als: 
Jac. Remiguis, 
C. v. d. Avoirt, 
C. de Rooij, 
P. Schel lekens, 
N. Wildenberg, 
P. Driessen, 
J. W. A. Brandt, 
M. v. Dongen, 
C. Lichtvoet, 
Cli. v. d. Berk, 
gegund. 

Haprlle. 20 Sept. 

te Oosterhout, 
» idem 
» Dongen, 
)) idem 
» idem 
i» Oosterhout, 
» Dongen, 
» Oosterhout, 
* Dongen, 

ƒ4135 
a 410C 
» 4000 
» 3970 
» 3954 
» 3838 
a 3685 
» 3610 
> 3600 
» 8697 

ƒ 5050 
» 6040 
o 4682 
• 4680 
» 4210 
» 4147 
» 4139 
> 8985 
> 3873 
» 3838 

het bouwen van eei 
woonhuis, voor D. 'J. van der Have, onder be 
beer van den architect A. Ie Clercq, te Krui 
ningen; ingek. 10 bilj., als: 
J. A. Goedemond, Hansweerd, 
P. J. Staal, idem 
J. C. Beaufort, Wemeldinge, 
Q v. Nieuweuhuize, idem 
F- v. d. Bliek, Kapelle, 
J. M. Lammeree, Hansweerd, 
P. Dronkers, Kapelle, 
H. den Exter v. d. Brink, Krabbendijke, 
J. B. Koch, Hansweerd, 
0. v. Maris, Kapelle, 
gedund. 

Midde lbu rg 21 Sopt,: het bekrammen van 
een gedeelte der wederzijdsche dijken van het 
^gesneden gedeelte der voormalige Middelburg
s e haven; ingek. 4 bilj., als: 
0. Bolier, te Scnerpenisse, ƒ 997 
•'• Verburg Jr., > Kolijnsplaat, » 944 
•• Kaland, » Westkapelle, » 915 

'•• de Maat, » Hansweerd, i 828 
Hovendien was 1 biljet van onwaarde. 
A m a t e r d a m , 21 Sept.: het verrichten van 

£*r>ige onderhoudswerken aan de mariniers-
{'zerne; minste inschr. C. J. Maks, te Amster-
*m, voor ƒ 5920. 

" t r eeh t , 21 Sept., onder beheer van de maat-
s

c' l anpij tot exploitatie van Staatsspoorwegen: 

10. Bestek no. 445, het maker, van de uitbreiding 
der werkplaats op het station Zwolle; ingek. 29 
bilj., als: 
C. M. Roosenburg, Naaldwijk, ƒ 258,300 
11. C. Dorlas, Amsterdam, » 249.989 
L. de Rooij, Tilburg, i> 249,300 
J. J. Bekker, Lent, » 248,000 
J. P. Rieken en J. Becker Jr., Amsterdam,» 242,900 

242,800 
> 242,000 
II 239,560 
t 234,780 
» 228,700 
» 228,600 
» 227,000 

J. Kooij, idem 
J. Smit VII, Slikkerveer, 
A. dc Haan, Rotterdam, 
J. J. v. Sluisdam, Dordrecht, 
J. II. Vos Sr., Almeloo, 
L. Kalis Kz., Sliedrecht, 
J. B. Raaijmakers, Wouw, 
J . v. Burk, Oosterbeek en W. Wissing, 

Arnhem, 
K. J. Kalt, Heerenveen, 
B. Voordendag Az., Dordrecht, 
C. Eckhardt, Almeloo, 
K. J. B. v. Damme, Amsterdam, 
A. v. d. Meer, Harlingen, 
C. ter Haar, Winterswijk, 
G. A. v. Spanje, Rotterdam, 
Th. G. Bekhuis en D. Damstra, 

Leeuwarden, 
F. Aberson, Steenwijk, 
D. Bruins en L. v. Nispen, Zwolle, 
A. Terwindt, Westpannerden, 
Th. Verhoeven, Deventer, 
H. Timmer, Meppel, 
P. Hell en A. Blocks, Zwolle, 
G. J. Carmiggelt & Zn., Brummen, 
K. Bleeker, Zutfen, 
Raming 

2o. Bestek no. 446, bet verrichten van grond
werken, het leggen en wijzigen van sporen en 
wissels, en het uitvoeren van eenige bijkomende 
werken, ten behoeve van de uitbreiding der 
werkplaats op het station Zwolle; ingekomen 10 
bilj., als: 
K. Bleeker, Zutfen, 
A. Geldens, 's-Bosch, 
A. Terwindt, Westpannerden, 
P. Hell en A. Blocks, Zwolle, 
P. W. v. Hattem, Tuil, 
Th. Verhoeven, Deventer, 
W. F. Wegen, Tilburg, 
J. v. Burk, Oosterbeek en W. Wissin; 

Arnhem, 
T. G. Bekhuis en D. Damstra, 

Leeuwarden, 
T. T. Kloosterman, Hcmelum en H. 

G. Brouwer, Stiens, 
Raming 

3o. Bestek A W, de levering van eikenhouten 
dwarsliggers en van eikenhout voor wissels en 
kruisingen ten behoeve van de uitbreiding der 
werkplaats op het station Zwolle; ingekomen 8 
bilj., als: perc. 1 perc. 2 
VV. Hoettger, Wesel, f 2.14p. stuk ƒ32 p.M^ 
J. J. v. d. Eerden, 

Bokstel, 10,290 
Schoenberg en Domans-

9,900 
1,577 
9,330 

22i;.50O 
224,449 
224,400 
223,920 
220.000 
219,750 
219,600 
219,300 

215.776 
213,753 
209,743 
209.000 
2071000 
203,330 
200,900 
199,800 
189,700 
263,500 

ƒ 129,000 
» 124.000 
» 123,500 
» 109,000 
I 98,000 
• 97,999 
» 97,000 

» 94,100 

• 92,600 

spoorweg Deventer—Almeloo, volgens bestekno 
:23; ingek. 17 bilj., als: 
C. v. d. I 'his Jz., Hardinksveld, 
A. v. d. Meijden, idem 
J. J. Bekker, Lent, 

f 298,000 
I 296,000 
» 284,000 
» 283,849 
n 283,300 
» 279,200 
» 277,000 
» 276.280 
» 276.000 
J 270,400 

92,300 
98.000 

kv, Dantzig 
A. Cbbink, Bredevoort, 1 
B. H. Clercx, Bokstel, 
H. K. Oving Jr., voor de 

(irma Moritz Kron
berger & Söhn., 
Budapest, 

F. Clerx, Bokstel, 

3290 

3100 

2995 

3589 
2.19 oostzee- 37.40 p.M' 

hout 
2.69 inlandsen 

hout 
9449 3039 
het maken van dertien 

te Maurik, f 28,949 
I Pannerden, » 28,906 
E Kuilenburg, 1 27,463 
» li issiim. l 27,337 
* Sliedrecht, » 24.850 
1 Zalt-Bommel, » 24,440 

Gameren, » 24,437 
» 29,100 

J. Nahuijs, Groenloo, 
'a-Hage, 22 Sept.: 

dwarskribben aan den rechteroever van dc Lek 
onder de gemeente Wijk-bij-Duurstede; ingek. 
7 bilj., als: 
A. S. de Vree, 
F. E. Terwindt, 
G. J. Mol, 
W. P. de Vries, 
A. L. v. Haatten, 
II. v. Anrooy Jz., 
G. Spiering Cz., 
Raming 

M e p p e l , 22 Sept.: het bouwen van 4 woon
huizen met werkplaats, voor J. Engberts; ingek. 
8 bilj., als: 
G. de Wit, te Ruinerwold, / 7490 
H. Timmer, » Meppel, » 7285 
P. G. Jans, » idem » 7103 
J. Hcsselingen, > idem » 6966 
R. Bruintjes, » idem i 6500 
R. Gerkus, » idem » 6414 
J. Emmink, » idem » 6398 
H. Lambrechts, • idem » 6843 

A p e l d o o r n . 23 Sept.: het maken van de 
aardebaan, de kunst- en andere werken voor het 
gedeelte Deventer—Wierden van den Locaal-

I 269,000 
> 266,000 
» 264,880 

» 236,885 

I 235,000 
» 229,400 
» 226,000 
n 284,600 
van een 

II. v. Rhijn, Naarden, 
W. F. Weijers, Tilburg, 
J. Kooij, Amsterdam, 
G. Goedhart, Nijmegen, 
G. A. v. Hattem, Sliedrecht, 
W. A. Swets, Hardinksveld, 
L. Brand Dz., Giesendam, 
H. Th. Wiegerink, Groenloo en C. v. 

Haaren, Kerkdriel, 
J. G. Huisman, Nijmegen, 
W. Arntz, Milligen, 
J. v. Oijnn Pz., Nijmegen en A. 

Geldens, VBoscli, 
B. A. Wiegerink, Groenloo en F. E. 

Terwindt, Pannerden, 
A. Terwindt, Westpannerden, 
Th. Verhoeven, Deventer, 
Raming 

/ e v e n a a r . 23 Sept.: het bouwen 
woonhuis en stalgebomv voor W. van Oopen 
onder beheer van den architect G. H. Publiek-
huijscn, te Lobit; ingek, 8 bilj., als: 
J. W. Okkes, 
II. Verborg, 
H. M. Berendsen, 
M. Rabin, 
J. M. Muskens, 
Tb. Korthans, 
H. Sogers, 
B. J. Wichers, Lobit en 

G. A. Polman, 
gegund. 

Maarten, 23 Sept.: het verbouwen van de 
openbare school voor g. 1. onderwijs te Haaften, 
met bijlevering van eenig ameublement, onder 
beheer van den architect A. M. A. Gulden, te 
Zalt-Bommel; minste inschr. D. van Ooijen, te 
Gameren, voor /' 5600. 

'a-Hage, 24 Sept.: lo. het herstellen en ver
beteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling 
Arnhem; ingek. 5 bilj., als: 
L. Sierman, te Zutfen, 
D. v. Well, I Arcen, 
W. v. Dijk, » Jutfaas, 
Tb. Troost, » Arcen, 
K. Sneyders de Vogel, > Schiedam, 

te Zevenaar, ƒ 5780 
II Lobit, » 5519 
» Laag-Keppel, ii 5317 
:; Iliilanl. » 5243 
B Herwen, > 49U7 
B Zevenaar, ii 4752 
B Didam, » 4680 

» Zevenaar, B 4385 

Raining 

ƒ 1210 
t 1195 
» 1190 
» 1187 
» 965 

1477 
2o. het herstellen en verbeteren van Rijks

telegraallijnen in de afdeeling Utrecht, in twee 
perceelen. 

Perc. 1, ingek. 4 bilj., als: 
Dijk, 

W. Wildberg, 
te Jutfaas, 

Buunik, 
Oudewater, 
Schiedam, 

896 
837 
807 
742 

1000 

Berkhof, 
K. Sneyders de Vogel 
Raming 

Perc. 2, ingek. 4 bilj., als: 
A. W. Wildberg, te Buunik, f 710 
C. v. Boven, » Nieuweramstel, » 689 
W. v. Dijk, B Jutfaas, » 684 
K. Sneyders de Vogel, > Schiedam, B 635 
Raming . 830 

3o. het herstellen en verbeteren van Rijks-
telegraaflijnen in Gelderland en Overijsel; ingek. 
5 bilj., als: 
G. v. Otterloo, te Waddinksveen, f 1136 
A. Jalink, • Goor, > 998 
W. v. Dijk, » Jutfaas, > 987 
L. Ezerman, » Zutfen, » 903 
K. Sneydei-s de Vogel, B Schiedam, » 875 
lUmin» - 1350 

4o. de verbouwing van een perceel te Sittard, 
ten behoeve van den postdienst; ingekomen 3 
bilj., als: 
J. Willenis, te Sittard, ƒ 2930 
F. M. Labaye, » idem » 2852 
i. Laudy, » idem . 2598 
Raming , 3315 
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VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag , I O c t . 

K c m o n d c , to 10 uren. door don burg. van Bokstel, in bet school
lokaal: het afbreken en wederopbouwen van de onderwijzerswoning, 
aldaar, met levering van de benoodigde materialen. Aanw. 4 Oct.. te 
9 uren. 

Dordrecht: . te 10 uren, ten kantore van den administrateur H. 
Vriesondorp Jr., aan de Hinnenwalevest: het maken van een overlaat iu 
de kade van den Heipolder, onder Sliedrecht, over het Middenveer. 
Aanw. gehouden. 

W a a l w i j k , te 11 uren, door het bestuur van het waterschap »de 
binnen- en buitenpolder van Haardwijk": de levering van 660 iepen 
heesters, in 2 perceelen. 

D e l f z i j l , te 12 uren, door burg. en weth.: het veranderen van het 
oude schoolgebouw aldaar, tot andere doeleinden. Aanw. gehouden. 

A p e l d o o r n , te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van een 
brandput. Aanw. gehouden. 

' s - l lage , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van het ijzerwerk en de hardsteen voor loodsen en pakhuizen, ten 
dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

' s - l l a g e , te 12 uren. door het ministerie van koloniën: 
Perceel 15, vensterglas; 

a 16, gegolfd gegalvaniseerd ijzeren platen; 
» 17, dubbel verglaasd aarden buizen; 

voor den dienst der Staatsspoorwegen op Javen. 
K r o n i n g e n , te 123/t uren. door burg. eu weth.: het leggen van een 

riool met zinkputten in de Ooster ha venstraat, onder bijlevering van alle 
bouwstoffen enz. 

Dingdag , 5 Oct. 
Nieuwerams te l (N.-HA te l 1 / * uren, door de besturen van den 

Oosteinderpoelpolder en den Noorder-Legi neer polder, ten kantore van 
den secretaris-penningmeester .1. F. Herbschleb: het in goeden staat 
brengen en onderhouden van den Legmeerdijk, aldaar. Bilj. inzenden 
bij genoemden secretaris penningmeester, te Nieuweramstel. Aanw. 
gehouden. 

'K-llage, te 2 uren, door het ministerie van justitie, ten behoeve van 
ile rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen: 

bestek no. 11, de leverantie van hardsteenwerken; 
• » 12, o » » getrokken ijzer, plaatijzer, schroef

bouten en staafijzer; 
» •> 13, » i) « verfwaren, kalk en tras in drie perc.; 
» » 14, » » B houtwaren in 2 perc. 

Inl. bij den ingenieur-architect der gevangenissen en rechtsgebouwen 
te 's-Hage. 

Woensdag , O Oc t . 
' s -Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

aanleggen van een stroomleidenden dam tusschen het Onderplaatje en 
bet Amerpoldertje, met aan de Kimmen aanstuitenden verhjndingsdam, 
aan den rechteroever van den Amer, en het opruimen van gronden in 
het bed dier rivier, onder de gemeente Made en Drimmelen, provincie 
Noord-lirabant. tusschen de kilometerraaien 57 en 50, behoorende tot 
ile werken voor het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas. 
lui. aan het bureau der werken voor de verlegging van den Maasmond, 
te 's-liosch. Aanw. gehouden. Haming / 203,(00. 

K r o n i n g e n . te 1 uur, namens Dr. J. Haait de la Faille, in het 
kofliehuis van II. Veening: bet wederopbouwen der boerenbehuizing met 
Khnor te Wittewierum, nabij Ten Post, onder bijlevering van alle 
daartoe benoodigde bouwstollen, transporten, arbeidsloonen, enz. lui. bij 
den architect N. W. Lit. Aanw. gehouden. 

Donderdag , 7 Oct. 
«.ot i l l ici t . . te 12 uren, door dijkgraaf eu heemraden van het water

schap van de Linge-uitwatering in den Doelen: het aanbrengen, onder
honden en op nadif te bepalen tijd wegnemen van een riet beslag met 
palen en latten langs de kanaaldijken, op nader aan te wijzen plaatsen. 

K l b u r g , te 12 uren, door den dijkstoel van den polder Oosterwclde, 
in de polderkamer: het maken van drie schuifschotten. 

A r n h e m , in het café van J. ICich, Jansplaats: het bouwen van twee 
onder- en bovenwoningen, op een terrein aan de Nijhnll'straat. Inl. bij 
den bouwkundige G. J. Russin k. Aanw. 5 Oct., te 10 uren. 

V r i j d a g . 8 Oct . 
B l n n r n - H o c r d l j k (N.-lïr.), te 10 uren, door het bestuur van het 

waterschap Roijalen Polder, in de herberg van J. Sprangors: delevering 
van 20,000 bossen rijs, 2000 bossen palen en 2000 bossen latten. Inl. 
bij den secretaris-penningmeester W. E. Becking, te Hooge-Zwaluwe. 

A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best: het uitvoeren van buitengewone bestra
tingen op den Rijksweg van Arnhem naar Nijmegen. Inl. bij den 
hoofdingenieur en den ingenieur Van den Santheuvel, te Arnhem, en 
den opzichter De Vries, te Nijmegen. Aanw. gehouden. Raming 
f 2993. 

K r o n i n g e n , te 12 uren, door het prov. best.: het afbreken en her
bouwen van den ringmuur langs den pastorietuin te Onderdendam en 
het verbreeden van den provincialen kunstweg, aldaar. Inl. bij den 
hoofdingenieur en den ingenieur van den provincialen waterstaat, beiden 
te Groningen, en den opzichter- H. Ros, te Lomiei-sum. Aanw. gehouden. 

Vogelenzang (X.-II.), te 12 uren, door het R.-K. kerkbestuur van 
de H. Maria-He mei vaart, in het kofliehuis van Broek: het bouwen eener 
pastorie met catechismuskarner. Inl. bij den architect E. J. Margry, te 
Rotterdam. Aanw. 5 Oct., te 12 uren. 

Z a t e r d a g , 9 Oct . 
N i j m e g e n , te 1 uur, door den dijkstoel van het polderdistrict tde 

Circul van de Ooij", in het geërfdenhuis aan den Voorweg: het maken 
en inhangen van vier ijzeren deuren, ter vervanging van de bestaande 
houten deuren, in de iNÏeersluis, te Nijmegen. Aanw. 9 Oct., te 11 uren. 

M a a n d a g , I I Oct. 
A r n h e m , te 11'/, uren. door den architect D. Geijsbeek Molenaar, 

in het koffiehuis de Harmonie: het verbouwen der perceelen nos. 61 en 
62 in de Koningstraat, aldaar. 

K r o n i n g e n , te I23/% uren, door burg. en weth.: het maken en op de 
plaats in elkander stellen van een vaste ijzeren brug, ter vervanging 
van den Boteringeboog, met bijlevering van alle bouwstollen enz. Bilj". 
inzenden uiterlijk 9 Oct. 

l i i k l n i i / i n . te 1 uur, door burg. en weth.: het maken en stellen 
van eene ijzeren draaibrug aldaar. Inl. bij den opzichter dergemeente
werken. Aanw. 5 Oct. Raming ƒ 29,700. 

D i n s d a g , 12 Oc t . 
L e e u w a r d e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van twee havendarnmen 
en de havengeul, voor de verbetering van de haven te Lemmer. Inl. 
bij den hoofdingenieur en den ingenieur, beiden te Leeuwarden. Aanw. 
6 Oct. Raming ƒ 488,000. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur, door het prov. best.: het uitvoeren van de 
sluis- en dijkswerken te Lemmer. Inl. hij den hoofdingenieur van den 
prov. waterst. te Leeuwarden. Aanw. 7 Oct., te 12 uren. Raming 
f 430,875. 

Donderdag , f4 Oc t . 
K r o n i n g e n , te 1 uur, door den architect J. P. Hazen, in het café 

Prins: het bouwen van een badhuis op het eiland Schiermonnikoog. Inl. 
bij genoemden architect. Aanw. 9 Oct., te 2 uren. 

V r i j d a g . • « Oc t . 
M i d d e l b u r g . te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: bet uitvoeren van heistellingen aan 
sluisdeuren der kleine sluizen van het kanaal door Zuid-Beveland. Inl. 
bij deu hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, en den inge
nieur te Goes. Aanw. 7 en 9 Oct. Raming /' 10,500. 

Woensdag . 20 Oct . 
' a - l lage, te II uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

wegruimen van een in de rivier den Geldersehen Usel. nabij Dornmer-
holt, onder de gemeente Gorsel, tusschen de kilometerraaien 60 en 61, 
gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te "s-Hage, 
en den ingenieur Ramaer, tc Kampen. Aanw. 13 Oct. 

Donderdag , 21 Oct. 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der duinen op 
het eiland Vlieland, behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem en den ingenieur Hoogenboom, te 
Boom Aanw. 14 Oct Raming f 2900 per jaar. 

Tiel, te 12 uren. door het gecombineerd waterschapsbestuur Rijk-van-
Nijmegen en Maas-en-Waal, in het café Bellevue: het aanmerkelijk 
verbroeden en verdiepen der zoogenaamde Oude Wetering van de 
Rijksche sluis tut het Hoekgraafsche Schutlakeu. lang 13275 M. Inl. 
bij den dijksopziebter C. Kooijmans, te Dreumeï. Aanw. 15 Oct., te IQ 
uren, tc beginnen bij de Rijksche sluis te Appeltorn. 

Maandag , 2& Oc t . 
' s -Hage, te 111, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het uitdieiien van een gedeelte van 
den Hollandschen IJscl, provincie Zuid-Holland, lui. bjj den hoofdinge
nieur in het 10e district, de ingenieur in het noordelijk arrondissement 
van het 10e district, beiden u 's-Hage, en den opzichter Van Echten, 
te Gouda. Aanw. 18 Oct. Raining / 1800. 

D i n s d a g , 2 » Oct . 
K r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der als zee
wering dienende voormalige vestingwallen te Delfzijl, behoorende tot de 
zeewerken in de provincie Groningen. Inl. bij den arrondissements-
ingenieur, bi Groningen, en den opzichter Stratingh, te Delfzijl. Aanw. 
19 Oct. Raming ƒ 830 per jaar. 

K r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van de 
Rijkswaterkeeringen bij Ter A pel en Rourtange, behoorende tot de 
werken der Rinnen-Aa, in de provincie Groningen. Inl. bij den arrou-
disserneiits-ingenieur en den opzichter Bauer, beiden tc Groningen. Aanw. 
19 Oct. Raming ƒ 514 per jaar. 



DE O P M E R K E R . 

A F L O O P 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Wlsaeherke, 24 Sept.: liet uitvoeren van 

buitengewone werken tot oeververdediging aan 
den calamiteusen pokier Anna-Friso.; ingek. 9 
hilj., als: 
P. v. d. Berge, Kolijnsplaat, ƒ 11,085 
Kloos en Van Limburg!», Rotterdam, • 11X80 
C. Bolier Cz., Bruinisse, » 11,340 
S. Blok, Knrtgenc, » 11,325 
A. M. Langevelil, Hardinksveld, » 11,196 
J. v. Eek, idem » 11,170 
B. den Ester v. d. Brink. Krahhendijke. • 10,083 
P. A. v. d. Velde. Neuzen, » 10,003 
M, v. d. Hoek, ' idem i lO.Os.0 
Kaming » 11,685 

I n i s t r r d a m . 25 Sept.: het maken van een 
schoolgebouw voor 112 kinderen niet school-
menhelen en onderwijzerswoning voor dc ver
eeniging voor Oeref. schoolundervvijs voor Buik
sloot en omstreken, onder beheer van den 
architect T. E. Kuipers, te Nieuweramstel; ingek. 
22 bilj., als: 
P. Kampman, Amsterdam, 
J. Morison, idem 
H. J. en G. Ilaandriksnian, idem 
F. Rijke, idem 
J. Niörnp 11/.., O.-Knollendam, 
W. Raman, Amsterdam, 
A. v. Solors .Ir. liaainsdonk, 
F. H.v. Engelen en F. I.uijten, Amsterdam 
\V. Ilaaksnia, idem 
B. Cruijll, idem 
J. I'. Rieken en J. Becker, idem 
A. F. Sleeswijk, idem 
1'. Karmelk, Monnikendam, 
C. Hoen, Nieuwendam, 
J. Plas, Purmerend, 
Zwang & Co., Amsterdam, 
G. II. v. d. Wilt Breukelen, 
H. v. Leut, Watergraafsmeer, 
J. Draak. Nieuwendam, 
J. de Vries, Purmerend. 
L. Lievaart, Groote-ÏJpolder, 
W. Boom. Amsterdam, 

L e e r d a m . 25 Sept.: het bouwen 
woonhuis nabij de glasfabrieken van Joekel 
Mijnssen .* Cn.', onder beheer van den architect 
E. Wiggelinkhuizen; ingek. 10 hilj., al:--

/ 10.000 
» 10,176 
» 10,150 
i) 9,800 
ii 0,800 
» 0,725 

0,020 
9,470 
0.111 

» 8,008 
ii 8,750 
« 8,650 
» 8.542 
» 8,300 
» 8,144 
ii 8,100 
ii 7.075 
» 7,017 
» 7.877 
» 7.773 
» 7,651 
» 7.640 

van een 

A. v. Leer 
K. E. v. Wijnen. 
E. Wiggelinkhuizen, 
G. J. de Klein, 
A. de Groot, 
F. Diepenhorst, 
A. A. v. Kek, 
B. J . Rietveld, 
M. Sprong. 
C. J. v. Wijnen, 

( l u c h t 27 Sept 

Ir I 
10 hilj., 

vrdatti, 
idem 

Leerbroek, 
Arkel, 
I leukelom, 
Ameide, 
Leerdam, 
Blokland, 
Everdingen, 
Leerdam, 

ƒ 4200 
» 30 r 
» 3800 
» H888 
ii 3800 
» 3787 
ii 3760 
• 3408 
» 34: 
• 3333 

de levering van stalen 
spoorstaven, stalen lasch- en eindplaten, ijzeren 
haak- en schroefbouten, ten behoeve van de 
uitbreiding van de werkplaats van het station 
Zwolle, volgens bestek A V der Staatsspoorwegen, 
in 2 perceelen. 

Perc. 1, ingek. 6 bilj., als: 
Société anonyme des Aciéries d'Allgleur, 

Ronory, ./' 20,656.20 
F. Krupp, Essen, » 20,405 
Bocluuner Verein für Berghau und 

Gussstahllahrikation, Bochura, » 20,240 
Société John Cockerill, Seraing, » 20.050 
Rheinische Stahlwerke, Meidrich 

bei Ruhrort. » 10,520.83 
Hoorder Bergwerk» und Hutten 

Verein, Horde, » 10,480 
Perc. 2, ingekomen 4 hilj., als: 

Société anonyme des Bro tanneries 
de la Croyere, La Cmvère, f 1240 

N. Nicaise, Marcinelle, » 1220.40 
Société anonyme des Forges et Ateliei-s 

dc Senell'e, Senell'e, » 1107 
Hotz & Co., Rotterdam. » 1108.225 

Amers foo r t , 27 Sept.: het dienstbaar maken 
tot watei afvw van de te opening van de groote 
schotbalksluis aan de Koppel, voor rekening van 
het hcemraapschap de rivier de Eem; ingek. 1 
bilj. van W. Venhuizen, te Woudenberg, voor 
ƒ 025. Wegens gebrek van mededinging is de 
inschrijving niet aangenomen. 

t i i i r r s i c i i i r i . 27 Sept.: het vernieuwen van 
eenige straten in Waalklinkers; ingekomen 2 
bilj., als: 
T. W. Bonte, te Amersfoort, /' 2110 
A. Maters, 11 idem » 2055 
gegund. 

A s s e n , 27 Sept.: het maken, verven en nlaat-
son van 16 schoolbanken iu het benedenlokaal 
van bet cathechisatiegebouw van de Herv. ge-

meente; ingek. 10 bilj.; minste inschr. C. van 
Zoelen, voor f 105.05, aan wien het werk is 
gegund. 

G a r m e r n o l d e , 27 Sopt.; het houwen van een 
logement met doorril enz., te Ten-Boer, voor G. 

K. Fekkes, 
11. Meger, 
G. Wolthuis, 
II. Bolhuis, 
11. Roeltsema, 
L. Schel tens, 
ï . Ikis, 
W. Rotschafer, 
W. Woldendorp, 
J. 
I. 

to (ironinireti. ƒ :Ï 170 
» idem » 8176 
V Bedum. » 3070 

Warfum, » 2952 
• Helium, t 2930 

Sduldwoldo, >• 2895 
H.-.11111:. » 2838 

» Stedum, • 2810 
. i idem ti i 
v 

Siddoburen, » 2790 
» Bedum, r) 2755 
„ Wirdum, » 275(1 

» Helium, » 2722 
% Siddeburen, »> 2705 
ö Noorddijk, » 2080 
• Siddeburen, »» 25M 
» Ste.lum, » 2592 
» hellens. » 2584 
» Ten-Post. i) 2525 
I idem l 2408 

T idem n 2307 
» idem » 2354 
• Ten-Uoer, » 232:i 
1 Thesinpe, 

(iarmerwolde, 
» 2139 

g 
Thesinpe, 
(iarmerwolde, » 2115 

» Tbesinjre, 2094 

Dam, 
Los, 

P. Nieland, 
.1. Uoell'setna, 
S. Buitenkamp, 
K. Leut/.. 
II. Edeler, 
.1. Pot, 
F. Dieters, 
B. v. Eerden. 
B. Pestman, 
J. Pestman, 
P. Moorlach, 
S. Blokzijl, 
ll. Kbiin. 
D. Groeneveld, 
11. Voorma, 
gegund. 

Amsterdam, 27 Sept.: de norinalisooring van 
een gedeelte der Mauritskade en het aanleggen 
van een gedeelte weghaan in den Overainstol-
schen polder, voor rekening der gemeente; minste 
inschr. Faas, voor ƒ 11,305. 

Hredu, 28 Sept.': het verhouwen en vergroo
ten eener remise, staande en gelegen aan de 
Zoutstraat te Breda, onder beheer van den 
architect .1. A. Ooines; aangenomen door A. Bom 
en Jos. Koopmans. te Breda, voor ƒ 3081. 

\ u In ml, 2S Sept.: bet bouwen van eene 
boerenwoning met schuur voor de Wed. A. 
llanegraaf; ingekomen 5 hilj.. als: 
Th. Schippers, te Kessel, ƒ 2045 
G. Essens, I Gewande, • 2570 
W. Th. Ilrochs. . Os, » 2404 
A. v. Balsvoort, » Nuland, » 2341 
G. v. d. Ven, » Berlikum, » 2250 
gegund. 

's-llage, 20 Sept.: lo. het omleggen validen 
Oosterspoorweg tusschen do Muider trekvaart en 
het station Weesp, niet hijhehoorende werken, 
behoorende tot de werken voor den aanleg van 
een kanaal ter verbinding van Amsterdam niet 
de Merwede; ingekomen 7 bilj-, als: 
C. J. Hartog. Amsterdam en F. W. 

Dekker, Sliedrecht, / 1,100,000 
A. Volker Lz., Sliedrecht en D, 

Volker, Dordrecht, » 1.110.000 
II. v. Rhiju, Naaiden, » 1,100,000 
J. Koov. Amsterdam, , 1,068.000 
J. J. Dekker, Lont. •> 1.030,000 
G. A. v. Hattem. Sliedrecht, » 896,000 
G. Goedhart, Nijmegen, » 808,01:0 

2o. het wegruimen van leen iu het Hellegat 
onder de gemeente Fijuaart gezonken vaai tui, 
ingek. 3 bil)., als: 
A. Fisscher, te 's-Bosch, /' 4633 
A. v. d. Tak, . Goedereede, » 2843 
K. v. d. Linde, » Brouwershaven, » 1019 

to. het maken en stellen van eene perron-
overkapping langs den zuidelijken gevel van het 
hoofdgebouw op het station hnkhuizen, ten be
hoeve van den s|«orweg Zaanstreek—Enkbuizen: 
ingek. 1 hilj. van de Maatsehai pij de IJscl, te 
Kampen, voor ƒ 5750. Raming / 06(10. 

4o. het maken van den onderbouw voor water
kranen en het leggen van waterleidingen op het 
station Kesteren, ten behoeve van denapoorwet 
Amersfoort—Nijmegen; ingek. 1 hilj. van L. J 
Metz, te Zalt-Boinmel, voor J 6347. Raming 
f 6900. 

's-llage. 20 Sept.: bet verbouwen van het 
magazijn en werkplaatsen van Ph. Simons, op 
de Stille Veerkade no. 20, onder beheer van den 
architect Joh. Mutters Jr., aldaar j minste inschr 
Gebr. Houtman, voor / 16,346. Gegund. 

'••Hage. 29 Seat: het verbouwen van het 
perceel Z.-Binnensingel no. 7, voor D. J. van 
Bijsterveld Jr., onder beheer van den architect 
Job. Matten Jr.. aldaar; minste inschr. Gebr. 
Houtman, voor / 9636. Gegund. 

H a r l i n g e n . '20 Sept.: het uitbaggeren van 
380 M. opvaart en hontkolk van af de Hols-
wardervaart tot aan den zeedijk achter de steen-
glooiing; ingek. 6 hilj., als: 
A. Kool, te Harlingen, J 2.->7 
G. Kool, ii Almeuum, » 167 
W. Zondervan, » Harlingen, » 149 

Jac. Kupers, te Harlingen, ƒ 148 
P. de Boer, • Kornwerd, » 147 
Joh. de Lange, » Harlingen, i) 138 
gegund. 
Raming ƒ 186 

Zevenbergen. 20 Sept.: het bouwen van eene 
woning voor A. G. Iloitzer; ingek. 6 bilj., als 

te Zevenbergen, 
» idem 

IJ ir, ii Bergen-op-Zoom, 
w Zevenbergen, 
o Roscndaal, 
» Zevenbergen, 

ƒ 5782 
. 6767 
» 5700 
• 4893 
» 4770 
• 4455 

.1. v. Aken, 
C. darijs, 
N. I). Schelle 
A. Lucas, 
P. Stevens, 
A. v. Meer, 
gegund. 

H a a r l e m , 29 Sept.: het houwen van een 
ijzer- en metaalgieterij met bijbehoorende wer
ken op een terrein aan den Schooterweg, onder 
beheer van den architect K. Reigers: ingek. 7 
bilj.; minste inschr. P. H. Rotneijn, tc Haarlem, 
voor ƒ 11,089. 

He in . 30 Sept., voor rekening van het hoog
heemraadschap Dellland: lo. de leverantie van 
400.1X10 KG. of 200 last zuilenbasalt kopstukken; 
2o. de leverantie van 400,000 KG. of 200 last 
lichte basaltstortsteen; minste inschrijver voor 
heide perceelen P. Bergers, te Alkmaar, voor 
/' 2345. 

A m s t e r d a m . 30 Sept: het bouwen van een 
boerderij iu de Legmeer, voor rekening van Mr. 
II. C. Hacke, te Amsterdam, onder beheer van 
de architecten Van Rossein en Vuijk; ingek. 21 
hilj., als: 
D. W. Iliepi'iihroek. Nieuweramstel, /' 9448 
Bieken en Becker, Amsterdam, » 9334 
I). Verbeek & Zn., idem » 8887 
W. 1>. v. Berknin, idem » 8381 
G. on S. Bodegraven, Nieuwkoop, » 8360 
S. II. Hendrikso, Uithoorn, » 8055 
L. Bouman Jr., Amsterdam, . i 7400 
C. Pijlman, Haarlemmermeer, » 7346 
1). II. Zeevat, Amsterdam, » 7330 
.1. Rijnevold. Mijdrecht, » 7150 
W. II. Struijs, 'Amsterdam, . » 7130 
Reinaiid 

trinjs, 
en fin. •Ijon, Watergraafsmeer, «7124 

II. Kroon, Hand naar Leiden, » 7063 
P. J. v. Mierlo, Sloten, » 0990 
B. Ouijll', Amsterdam, » 6060 
A. T. Sleeswijk. idem » 6050 
T. L. v. Loov, Iloiitrijk-en-Polanen, » 6021 
II. Seiiieins,'Kolhorn, » 6000 
W. Spijker, Aalsmeer, » 6440.50 
S. v. d. Zijden, Uithoorn, » 6376 
J. Turkenburg, Aalsmeer, » 5040 

/,.> l l -Hommel. 30 Sept.: het maken eu zinken 
van 108(1 M* lilecslaag iu deriviei de Maas nabij 
de Riet-school' onder Neilerheinert, voor rekening 
van bet polderdistrict li.iiiiinelerwaard hoven den 
Meidijk; minste inschrijver 0. van aaroog, te 
Nieunaal, voor /' 1070, aan wien het werk is 
gegund. 

L a g e - Z w a l u w e , 1 Oct.: het maken der ge
bouwen en aardewerken voor een stoomgemaal 
in den polder Schuddebeurs, onder Lage-Zwa
luwe: ingek. 14 bilj., als: 
W. P. de Vries, Rossum, 
.1. v. Tetering. Zevenbergen, 
A. W. v. d. Linde, 's-lfosch, 
H. Hoppenhrouwer, Steenberg 
W. ,1. Segboer, Zevenbergen, 
W. II. Segboer. Fijuaart, 
A. D. Lucas. Zevenbergen, 
II. de Kok. Kerkdriel. 
J. v. d. Vlugt Jr., Dordrecht. 
A Visser, Papendrecbt, 
A. v. Ilezik, Kerkdriel, 
M. Visser. Papendrecbt, 
J. Visser Gz., idem 
J. W. II. Brandt, Oosterhout, 

M e p p e l . 1 Oct.: het houwen van zes wonin
gen, voor het fonds Hulp in Lijden; ingek. 6 
hilj., als: 
J. Euniiink, te Meppel, 
P. Jans, » idem 
II. Timmer, » idem 
U . Geskcs, » idem 
.1. Hosselingen, » idem 
II. Lainbrechts, i> idem 
gegund. 

ƒ 10.040 
'» 18,000 
. 17.600 
ii 17JW0 
• 16,800 
» 16,700 
» 16,330 
» 15,080 
- 15.550 
> 15,148 

15,100 
14,050 
14.543 
13,889 

/ 4635 
» 4500 
I 4369 
i i 4200 
i> 4191 
i i 4185 

B I J V O E G S E L 
VAN 

D E O P M E R K E K 
van Z A T E E D A G 9 O C T O B E R 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 11 Oet. 

J a a r s v e l d (ütr.), te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van 
den Lekdijk Benedendams en van den IJseldam, in het Dijkhuis: het 
leveren der noodrijsmaterialen voor den winter van '86T87. 

A r n h e m , te l l 1 / , uren, door den architect O. Geijsbeek Molenaar, 
in het knfliehui.i de Harmonie: het verbouwen der perceelen nos. 81 en 
62 in de Koningstraat, aldaar. 

G r o n i n g e n , te 12'/, uren, door burg. en weth.: het maken en op de 
plaats in elkander stellen van een vaste yzeren brug, ter vervanging 
van den Boteringeboog, met bijlevering van alle bouwstoffen enx. Bilj. 
inzenden uiterlijk 9 Oct. 

E n k h u l « e n , te 1 uur, door burg. en weth.: het maken en stellen 
van eene ijzeren draaibrug aldaar. Inl. bij den opzichter der gemeente
werken. Aanw. gehouden. Raming ƒ 29,700. 

A r n h e m , te 5 uren, door den architect J. Kossink, in het café 
Huikeshoven: het bouwen van een woning m.t pakhuis op het Nieuwe-
lanJ. Aanw. gehouden. 

Assen,'savonds 8 uren, bij W. Koops: het bouwen van een woonhuis 
aan de Veenestraat, met bijlevering van de benoodigde materialen. Aanw. 
gehouden. 

Ho ml o i n , door de familie De ('ai pen tier: het bouwen van een kleine 
stelphtiizing terplaatse der afgebrande boerenhuizing te Ruigahuizen. 
Inl. bij den architect L. Reitsma. Aanw. gehouden. 

D i n s d a g , la « e t . 
Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van twee ha vendammen 
en dc havengeul, voor de verbetering van de haven te Lemmer. Inl. 
bij den hoofdingenieur en den ingenieur, beiden te Leeuwarden. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 488,000. 

D e l f t , te Iu uren, door den directeur der artillerie-stapel-en-con-
structiemagazijnen, in de Houttuinen: het leveren van 23,500 KG. zink 
in blokken, ten behoeve van genoemde magazijnen. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur, door het prov. best.: het uitvoeren van de 
sluis- en dijkswerken te Lemmer. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
prov. waterst. te Leeuwarden. Aanw. gehouden. Raming f 430,875. 

s t eenbergen , door den rentmeester der domeinen in het rentambt 
Steenbergen: het leggen van 7500 M" winterkrammat op den zeedijk 
van den Prins-Willcm-Frederik-Karclpolder in het Slaak. Aanw. ge
houden. Inl. bij genoemden rentmeester, te Breda. 

Woensdag , 1 3 O c t . 
T i l b u r g , te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van 1250 M. 

gegoten-ijzeren buizen van 175 mM. en van eenige hulpstukken. Inl. 
aan de gasfabriek. 

D . n d e r d a g , 1 4 O e i . 
K r o n i n g e n , te 1 uur, door den architect J. P. Hazeu, in het café 

Prins: het bouwen van een badhuis op het eiland Schiermonnikoog. Inl. 
bij genoemden architect. Aanw. gehouden. 

t l r o . n o » , te 5 uren, vloor Gebr. P. en D. Hoeksema, tbjj de erven 
Veenstra: het bouwen van een stoomkuiistververij en chemische was-
scherij, onder bijlevering van alle materialen enz. Inl. bij F. Nauta, te 
Niekerk. Aanw. 14 Oct., te 2 uren. 

V r i j d a g , I S Oet. 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van heistellingen aan 
sluisdeuren der kleine sluizen van het kanaal door Zuid-Bevcland. Inl. 
bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, en den inge
nieur te Goes. Aanw. gehouden. Raming /' 10,500. 

C r l c h e m , te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 
Alblosserwaard met Arkel beneden de Zouwe en de Vijfheerenlanden, 
in den Doelen: de levering van 70,000 bossen Hollandsche rijs, 7000 
bossen Walchersche palen en 7000 bossen tuinlatten, op 14 verschillende 
plaatsen langs dc Dief-, Meer- en Zuider Lingo.lijken. 

U u r i i h e m , te 12 uren, door dijkgraaf eu hoogheemraden van den 
Alblasserwaard met Arkel beneden dc Zouwe, inden Doelen: delevering 
van 4400 bossen Hollandsche rijs, 65 bossen palen en 630 bossen tuin
latten, in 7 perc. 

Zuldhorn, te 2 uren, door gecommitteerden uit het hoofdbestuur 
van het waterschap Westerkwartier, hij J. van Bruggen: het verrichten 
van baggerwerk in de Matsloot, het Niesloterdiep cn in de buitenrijte 
tc Ailiin: dor/ijl. zoomede het opruimen van twee beschoeiingen te 
Aduarderzijl, in 3 perceelen. Aanw. 13 Oct., tc 2 uren. 

M a a n d a g , 18 Oet . 
Gaas tn iee r , tc 12 uren, door Ds. II. de Jong: het houwen van een 

schoolgebouw met nndcrwijzerswoning te Gaastmeer. Aanw. 15 Oct., 
te 10 uren. 

Woensdag , 10 Oc t . 
's-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

wegruimen van een in de rivier den Geldeischen IJscl, nabij Dommer-
holt, onder de gemeente Gorsel, tusschen de kilometerraaien 60 en 61, 
gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, 
en den ingenieur Ramaer, tc Kampen. Aanw. 13 Oct. 

I l l n d e l . o i i e n , te 11 uren, door burg. en weth.: het verbouwen van 
het schoolgebouw, thans bestaande uit drie, in vier lokalen en liet 
bijbouwen van een vijfde lokaal. Aanw. 13 Oct., te 12 uren. 

Helium (IA tc 3 uren, door het R.-K. par. kerkbestuur, in de her
berg van Ant. Esser: het houwen eener nieuwe kerk alsmede het ver
hoogen van den toren. Inl. bij den architect J. Kayser, te Venloo. Aanw. 
20 Oct., te 10 uren. 

Donderdag , 11 Oct. 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het 'prov. best.: bet driejarig onderhoud der duinen op 
het eiland Vlieland, behoorende tot dc zeewerken in Noord-Holland. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem en den ingenieur Hoogenboom, te 
Hoorn. Aanw. 14 Oct Raming ƒ 2900 per Jaar. 

Ambt-llardeiiberg (Ov.), te 11 uren, door burg. en weth.: het 
bouwen van een school voor 270 leerlingen, in de buurtschap Slagharen. 
Aanw. 20 Oct., te 11 uren. 

T i e l , te 12 uren, door het gecombineerd waterschapsbestuur Rijk-van-
Nijmegen en Maas-en-Waal, in het café Bellevue: het aanmerkelijk 
verbrceden en verdiepen der zoogenaamde Oude Wetering van de 
Rijksche sluis tot het Hockgraafsche Schutlaken, lang 13275 II. Inl. 
bij den dijksopzichter C. Kooijmans, te Dreumel. Aanw. 15 Oct., te 10 
uren, te beginnen bij de Rijksche sluis te Appeltern. 

V r i j d a g , l i Oc t . 
B u r g (Zeel), te 11 uren, door het bestuur der waterkeering van den 

calamiteusen Burgh-en Westlandpolder, in het gemeentehuis: het maken 
van werken tot oeververdediging tusschen de raaien XLVI en XLVIII 
aan bovengcmelden calamiteusen polder. Aanw. in de directiekeet op 
15 en 18 Oct., telkens van 10 tot 12 uren. 

M a a u d a g , IS O c t . 
' • -Hage , te 11'/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het uitdiepen van een gedeelte van 
den llollandschen Usel, provincie Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdinge
nieur in het 10e district, den ingenieur in het noordelijk arrondissement 
van het 10e district, beiden te 's-Hage, en den opzichter Van Echten, 
te Gouda. Aanw. 18 Oct. Raming f 1800. 

D i n s d a g , 1 « Oct . 
G r o n i n g e n , tc 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der als zee
wering dienende voormalige vestingwallen te Delfzijl, behoorende tot de 
zeewerken in de provincie Groningen. Inl. bij den arrondissements
ingenieur, te Groningen, en den opzichter Stratingh, te Delfzijl. Aanw. 
1» Oct. Raming ƒ 830 per jaar. 

G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van ..aterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
Rijkswaterkeeringen bij Ter Ape! en Bourtange, behoorende tot de 
werken der Binnen-Aa, in de provincie Groningen. Inl. bij den arron-
dissements-ingenieur en den opzichter Bauer, beiden te Groningen. Aanw. 
19 Oct. Raming ƒ 514 per jaar. 

W o e n s d a g , 17 Oct. 
' s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het uit

voeren van baggerwerk in de rivier de Oude-Maas, tusschen de kilo
meterraaien 121 en 128, onder de gemeenten Dubbeldam en Groote 
Eindt, behoorende tot de werken der Dordtsche waterwegen. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hagc, den ingenieur De Bruijn cn 
den opzichter Dc Kiewit, heiden te Dordrecht. Aanw. 20 Oct. Raming 
/ 17.300. 

D . n d e r d a g , 18 Oct . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van eenig baggerwerk 
in het Noordzeekanaal vóór de zoogenaamde Maalsluis te Snaarndam, 
behoorende tot de werken van het Noordzeekanaal. Inl. bij den hoofd
ingenieur, tc Haarlem, en den ingenieur Blom, te Amsterdam. Aanw. 
21 Oct. 

V r i j d a g , Ï O Oct . 
D . r s e l e (Zeel), te 10 uren, door het bestuur der waterkeering van 

het calamiteuse waterschap Ellewoutsdijk en den calamiteusen polder 
Borsele, iu de directiekeet: het maken van werken tot verdediging van 
de oevers van bovengenoemd waterschap en polder. Aanw. 22 en 25 
Oct., tc 10 uren, samenkomst bij de haven van Ellewoutsdijk. Raming 
ƒ 31.167.75. J 

Z a t e r d a g , O \uv. 
A m s t e r d a m , te 11 uren, aan dc Rijkswerf der marine, de leve

ring van: 
lo. 74.000 KG. noorilsclien hennep, in 8 pei-ceelen. 
2o. 1580 KG. verzinkt ijzerdraad. 

Op onbepaalden d a t u m . 
L e e u w a r d e n : het bouwen van een café aan de Willemskade. Inl. 

bij den architect A. Hoekstra. Aanw. 11 Oct., te 11 uren. 

PrIJa.pgaar gevraagd van 60,000 vlakke harde mondsteen, 14,000 
3o soort bleekrood, 12 000 miskleurig boerengrauw, 28,000 kleurig boeren
grauw, alles Waalvorm, 90,000 2e soort Uselbovensteen en 2b,000 Usel-
boerengrauw. Alles franco wal Rotterdam. Adres onder no. 29060 
Nieuwe Roll. Cl. 

Pr l j sapgaa f gevraagd van nieuwe cn oude Uselsteen, als 40,000 
boerengrauw, 50,000 groote ondersteen, 60,000 kromme straatklinkers 
en 13,000 harde ondei-steen. Aanbiedingen bij den timmerman A. van 
der Loo, te Waddinksveen. 
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D E O P M E R K E R . DE O P M E R K E R . 

A F L O O P 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Osienlaae, 30 Sept.: het plaatsen van een 

zinkstuk. het maken van rijsbeslag cn het doen 
van de bijbehoorende bestortingen, voor de ver-
eenigde polders van Ossenisse; ingekomen 15 
bilj., als: 
A. v. Popering, Bruinisse, / 14,980 
H. Claassen, Zaamslag, » 14,900 
3. de Jonge. Biezelinge, » 14,490 
C. v. d. Plas, Hardinksveid, » 14.483 
M. v. d. Hoek, Neuzen, » 14,340 
J. Tollenaar, idem » 14,310 
J. Jansen. idem » 14,300 
A. v. d. Beek, Zaamslag, » 14.300 
P. J. Visser, llansweerd, » 14,254 
C. de Wilde, Kattendijke, » 14,130 
0. D. Bolier, Neuzen. » 13,996 
A. de Jonge Dl., idem » 18,900 
P. A. v. d. Velde, idem » 13,882 
]i. E. v. d. lirink, Krabhendijke, » 13,790 
P. J. Verbist, Kloosterzande, >i 13,590 
gegund. 
Raming f 12,900 

Harlingen, 30 Sept.: het baggeren der 
Rozengracht, over eene lengte van 300M.j ingek. 
6 bilj., als: 
G. T. Praamstra. te Veenwnudon, ƒ 1097 
F. W. Westink, « 'tMeer(Schoterl.),» 997 
H. Smit, » Almenum, » 994 
.1. Kuipen, • Harlingen, » 775 
J. de Lange, » idem t 737 
P. P. de Boer, » Kornwerd, » 696 
gegund. 

Banieren , 30 Sept.: het bouwen van een 
woonhuis met bijgebouw; ingek. 8 bilj., als: 
P. 11. Versteijnen, te Oosterwijk, f 8533 
J. v. Gaal, » Helmond, "» 8489 
J. Meester Burrie en J. 

Meeuws, » Someren, » 7995 
gegund. 

•leunden, 2 Oct., voor rekening van het 
waterschap de Hooge Maasdijk van stad en lande 
van Heusden: lo. het met bladriet en rijshout 
beslaan van dijkvakken, in 4 perceelen; minste 
inschr. waren: 
perc. 1, C. Blankere, Wijk, ƒ 468 

» 2, .1. v. Rijswijk, Aalburg, » 739 
» 3, C. Blankere, Wijk, » 491 
» 4, dezelfde, » 191 
So. het tei- plaatse op schelft leveren van 6000 

bos bladriet; minste inschr. J. J. van Grondelle, 
te Heusden, voor f 295. 

3o. het ter plaatse op schelft leveren van 
19,400 bos Hollandsche rijs, 400 bos Geldersche 
rijs, 1400 hos bleeslatten'cn 300 hos Walchersche 
palen; minste inschr. N . v. Rijswijk, te Heusden 
en P. Bisschop, te Aalst, voor f 1099. 

«iorredijk, 2 Oct., voor rekening van het 6e 
cn 7e veendistrict onder Opsterland en Engwir-
den: het bouwen van een nieuw ketelhuis met 
aanverwante werken in den polder onder Ger-
sloot; ingek. 20 bilj., als: 
I). Hoogkamp, Kollega, / 15,000 
A. Feninga, (irootegast, » 14,258 
W. Burgij, Terwispel, » 12,500 
S. de Boer, Lippenhuizen, » 12,280 
K. ,1. Kalt, Heeren veen, » 11,752 
K. Tolman en Duursma, Drachten, » 11,336 
K. Schiere, Boornbergum, » 11,089 
M. Visser, Heerenveen, « 10,950 
B. Overwijk, 'tMcer, » 10,677 
J. Eisinga, Kortezwaag, » 10250 
R. v. Zendcren Bakker, idem » 9,88S 
K. A. v. d. Veen, Drachten, » 9,780 
J. L. Eppinga, Lippenhuizen, » 9,700 
C. de Vroeg, Terwispel, » 9,325 
A. T. v. d. Veen, idem » 9,186 
D. J. Oosterbaan, Gorredijk, » 9,097 
J. Poutsma, Terwispel, » 8,994 
B. A. v. d. Veen, idem » 8,686 
H. Koelstra. Luxwolde, I 8,060 
J. A. v. d. Sluis, Gorredijk, » 7,637 
gegund. 

2o. het leveren cn stellen van eene machine 
met hevelcentrifugaalpomp, 2 ketels en aan-
hooren; ingek. 14 nilj., als: 
W. C. cn K. de Wit, Amsterdam, ƒ 40,710 
C. Bok Rz., Rotterdam, » 31,900 
Prins van Oranje, 's-Hage, » 30,800 
Kon. fabriek van stoom- cn andere 

werktuigen, Amsterdam, » 29,500 
Firma D. IL Landoweer & Zonen, 

Martenshoek, » 25,000 
De Atlas, Amsterdam, « 26,000 
Gebr. Stork & Co., Hengeloo, n 23,999 
Machinefabriek Katendrecht, Rotterdam, » 23,370 
1. L. Nering Bdgel & Co., Deventer, » 23,285 
E. H. Begemann, Helmond, » 23,200 

La société anonyme les Ateliers du 
Brabant, Brussel, ƒ 21,774 

Utreehtsehe Machinefabriek, r> 21,500 
Prins Rudolph, Duimen, i> 17,000 
H. Bollinckse, Brussel, » 17,000 

Ni jmegen , 2 Oct.: het verbouwen der villa 
Oud-Bergzicht te Ubbergen, onder beheer van 
den architect D. Scmmelink, te Nijmegen; ingek. 
7 bilj., als: 
J. 11. Smits en J. v. d. Peppel, 

te Nijmegen, ƒ 7423 
A. Th. Opsomer, » idem » 7387 
T. Buskens, o Ubbergen, » 6425 
A. Beuming, » Nijmegen, » 6424 
L. Ii. v. lienthem, • idem » 6178 
J. S. tirandjean en W. 

11. Theunissen, » idem » 5800 
W. Vierboom, » Ubbergen, » 5792 
gegund. 

Utrecht, 2 Oct.: het bouwen van eene 
kazerne c. a. voor een regiment vestingartillerie, 
te Utrecht, onder het beheer der genie, aldaar; 
ingek. 14 bilj., als: 
B. Voordendag Az., Dordrecht, ƒ 478,445 
J. J. v. Sluisdam, idein > 463,780 
K. Keers, Utrecht, » 461,500 
A. Keers, Hilversum, » 459,900 
.1. Boshouwers, Haarlem, » 451,000 
S. II. Fernim Scheveningen, » 449,500 
P. Duinker, Amsterdam, » 439.247 
D. Damstra, Leeuwarden, n 439,200 
H. v. Rhijn, Naarden, » 433,230 
W. A. ü. Jansen, Utrecht, » 425,400 
II. Stelwagen, Rotterdam, > 424.500 
Ph. Verbruggen. VVaddinksveen, » 419,300 
J. II. Vos Sr., Almeloo, » 417,700 
J. Smit VII, Slikkerveer, » 409,000 
Raming i> 466,000 

llordrechl, 4 Oct.: het maken van een 
over'aat in den Helpolder over Sliedrecht; ingek. 
16 bilj., als: 
B. aan de Wiel, tc Sliedrecht, j 688 
A. Rorsje, i> idem » 687 
H. Brand Lz„ » Giesendam, » 674.74 
C. Bakker, » Papendrecht, » 669 
G. v. d. Wiel, » Sliedrecht, > 668 
J. Dijkstra, » Werkendam » 648 
J. Beverloo, » Sliedrecht, » 648 
T. G. de Geus, » Hardinksveid, » 642 
F. Streelland, » Sliedrecht, » 697 
VV. Hofman. » idein » 596 
J. den Engelse, » idem » 595 
K. Prins Tz., » idein » 660 
A. Visser, » Papendrecht, » 555 
J. A. Prins, i i Sliedrecht, » 552 
J. Kamsteeg, » Giesendam, » 649 
Baan Visser, » Sliedrecht, » 547 
gegund. 

Gemonde, 4 Oct.: het afbreken en weder
opbouwen van de onderwijzerswoning; ingek. 7 
bilj., als: 
J. Aarts, Schijndel, f 1750.70 
11. Vervoort, Gemonde, » 1682.58 
F. Bekkers, St.-Michielsgestel, » 1560 
L. v. Breugcl, idem » 1498 
F. v. Wordragen, idem » 1481 
P, H. Versteijnc, Oosterwijk, » 1461 
P. Vervoort en J. v. d. Wiel, Gemonde, » 1420.70 

H e l l V i . i l , 4 Oct.: het veranderen van het 
oude schoolgebouw tot andere doeleinden; ingek. 
6 bilj.. als: 
G. Hakker en P. Zuidema, Delfzijl, ƒ 848 
K. Heusens en B. de Vries, idem • 834 
W. Scheltens en J. Hemmes, Farmsum, » 815 
H. Bos en J. v. Scheindel, Delfzijl, » 809 
Ü. Laminers en J. Kuipers, idem » 760 
J. Rjetema en J. Rietenia, idein » 615 
gegund. 

A p e l d o o r n , 4 Oct.: het maken van een 
brandput, voor rekening der gemeente; ingek. 
7 bilj.. als: 

F'. W. Geurden, ƒ 499 
.1. v. d. Braak, » 496 
F. L. Tiethof, i 479 
H. Mouw Mi., » 470 
C. Wegerif, » 462 
11. Wegerif. » 444 
Js. Wegerif, » 430 

U o n l a w e r M a l . 4 Oct.: het baggeren van een 
gedeelte der dorpsvaart te St.-Nicolaasga; ingek. 
10 bilj.. als: 

II. T. de Jong, ƒ 1119 
J. Stint, » 1025 
K. Koornstra, » 971 
J. v. Dijk, » 925 
II. Rijssen, • 770 
P. W'aijer, i 723 
3. Katt'ekamp. » 598 
W. Bootje, » 525 
l i . Kingma, n 397 
II. Poepjes, i i 274 
gegund. 

's-llage, 4 Oct., ten dienste der Staatsspoor
wegen o j i Java: io. het ijzerwerk en de hard
steen voor loodsen en pakhuizen; ingekomen 17 
hilj., als: 
Société de la llestie, Baume, ƒ26,150 
Société de Malines. stechelen, » 24,449.80 
Société de Morlanwelz, Morlanwelz, » 23.684 
Kon. Ned. grofsmederij, Leiden, » 23,600 
Perm en Bauduiu, Dordrecht, » 22,800 
Union, Dortmund. » 22,030 
Société la Metallurgique, Brussel, » 21,980 
Gute HnlTnuugshiitte, Oberhauscn II,» 21.950 

I Kon. fabriek van stoom- en andere 
werktuigen. Amsterdam, D 21,475 

Société internationale, Braine le 
Comte. ii 21,300 

Société de Baumes et Marpent, 
Haine St.-Pièrre » 19.890 

L. J. Enthoven & Co., 's-Hage, » 19,299 
D. A. Schreden, Leiden, » 18,863 
Nicaise en Deleave. La Louvière, » 18.440 
E. II. Begemann, Helmond. » 18,200 
Société Dyle en Kaccalan, Parijs, « 15,400 
A. Germain, Charleroi, » 13,953 

2o. vensterglas; minste inschr. J. .1. Bouvy, te 
Dordrecht, v o o r /' 1062.16. 

3o. gegolfd gegalvaniseerd-ijzeren platen; min
ste inschr. Van den Berg Sc Co., te Amsterdam, 
voor /' 7275.57. 

4o. dubbel verglaasd-aarden buizen; minste 
inschr. II. V. Hamelberg S: Co., te Deventer, 
voor ƒ 3426. 

Groningen. 4 Oct.: het leggen van een riool 
met zinkputten in de Oosterhavenstraat; ingek. 
8 bilj.; minste inschr. .1. N. Kruiziuga, te Gro
ningen, voor ƒ 418. 

Goe», 5 Oct.: het maken van een steenen 
heul, en zeven houten heulen onder Ierseke en 
Schore, voor den polder dc Breede-watering 
bewesten Ierseke; minste inschr. P. Dronkers, 
tc Kapelle, voor / 363. Gegund. 

Nieuweramstel, 5 Oct.: het in goeden staat 
brengen en onderhouden van den Legmeerdijk; 
hoogste inschr. M. W. Schreuders, te Amsterdam, 
voor ƒ 6000. 

Gegund aan .1. van den Heuvel Az., te Haar
lemmermeer, van af de gunning tot uit. Dec. 

'87, voor ' ƒ 1490 
Over '88, » «1124 

» '89, n » 1124 
» '90. i » 1124 

Samen ƒ 4862 
's-llage, 5 Oct.: het leveren van diverse 

materialen ten behoeve van de rijkswerkinrich
tingen te Veenhuizen; minste inschr, waren: 
Bestek no. 11. hardsteenwerken, IL ,1. Bosman, 

Rotterdam, / 2867 
ii n 12, ijzerwerken, Wed. Bolte, 

Zwolle, i i 3717 
» i i 13. perc. 1, verfwaren, Van 

Stegeren Sc Co., 
Zwolle, » 309.50 

» a 13, » 2, kalk, Wester-
dijk en Sluis, 
Assen, n 3192 

» i i 13, 3 3, tras, Duis en 
Jellema, 
Leeuwarden, » 1980 

1, houtwaren, Loos 14, 

14, 
& Zn., Blokzijl, 

n, B. 
8150 

2, houtwaren, 
Timmer, Meppel, i> 1094 

s-Hage, 6 Oct.: lo. het aanleggen van een 
stroomleidenden dam tusschen het Onderplaatje 
en het Amerpoldertje, met aan de Kimmen 
aatisluitendeii verbindingsdatn, aan den rechter
oever van den Amer, en het opruimen van 
gronden in het bed dier rivier, onder de ge
meente Made en Drimmelen; ingekomen 11 
bilj., als: 
A. Boer Wz., Sliedrecht, ƒ 192,700 
C. Bos Az., Dordrecht, » 187,247 
J. v. Oijen Pz., Nijmegen en A. 

Geldens, 's-Boseli, « 179.880 
A. L. v. Wijngaarden Hz., Sliedrecht, » 178,600 
.1. Ilillen, Grave, > 175,000 
I.. Kalis Kz,. Sliedrecht, » 173,740 
A. Volker Lz., idem » 169,000 
T. Volker. Dordrecht en H. Bennik 

Il.Rz.. Utrecht, » 168,900 
A. G. Huyskes, Hedel, » 164.946 
L. A. v. Ilaafteu, Sliedrecht, » 162,850 
O. A. v. Hat tem, idem » 162,500 
Raming r 203,000 

2o. het maken van eene goederenbergplaats 
met verhoogde los- en laadplaats op het station 
Kesteren; ingekomen 8 bilj,, als: 
P. v. Vliet C.Jz., 's-Hage, f 9876 
.1. G. Briiggeman. Haarlem, » 9763 
L. J. Metz, Zalt-ilommel, ii 9487 
Raming » 9600 

W i e r d e n , 6 Oct.: het vergrooten der weverij 
van de firma Arntzenius Jannink Sc Co., onder 
beheer van den architect G. Beltman A.Gz., te 
Enschedé; ingek. 16 bilj., als: 
F. Schippers, te Genemuiden, ƒ 6947 
H. H. Koers, » Wierden. » 5689 
H. Tonïs en Rcudink, » Enschedé, » 5250 
C. Eckhard, n Almeloo, » 5220 
,1. Schuurman, i Den Ham, • 4942 
F. de Herder, » Zwolle, » 4750 
C. Eshuis, » Almeloo, » 4690 
A. Schreuder en 

Barneveld, » idem n 4682 
,T. A. ter Beek, i idem » 4602 
J. H, Krabshiiis, » idem » 4560 
E. Schotten, » idem » 4508 
J. Kamphuis, » idem » 4600 
K. M. Spoor, i> idem » 4497 
G. Groothcngel, » Borne, » 3743 
A. Jalink, i i Goor, » 3698 

Itoseinlnnl, 6 Oct.: het bouwen van een 
winkelhuis in de Vughtsti•aat, voor rekening van 
Jos. Raaijmaakers, onder beheer van den architect 
M. Vergouwen; ingek. 7 bilj., als: 
A. Annee, te Roscndaal, ƒ 5216 
M. v. Overveldt, » idem » 5150 
L. Suikerbuik, » idem » 4991 
T. Bruglemans, » idem » 4980 
A. Koch, , i idem » 4975 
J. v. Loon, » idem > 4910 
P. Stevens, D idem » 4877 
gegund. 

G r o n i n g e n , 6 Oct.: het bouwen eener boeren
plaats te Wittewierum, onder beheer van den 
architect N. W. Lit, te Groningen; ingek. 29 
bttj- als: 
B. dc Jong, te Groningen, ƒ 4680 
K. v. d. Laan, » idem » 4659 
E. W. Wietsema, » idem » 4610 
P. Zijlstra, » idem D 4465 
H. v. Dijken, » idem » 4360 
J. Steenbergen, > idem » 4236 
H. Leffers, » Bedum, » 4200 
T. Y. Jelsma, » Groningen, » 8998 
B. Kooi, » Zuidhorn, » 3943 
G. Wolthuis, >i Bedum, » 8890 
K. Dieters, » Lellcns, » 3887 
T. Bos, i i Bedum, » 3829 
J. Moorman, » Ruischebrug, i> 3820 
W. Woldendorp, > Stedum, » 3783 
L. Los, » Bedum, , 3750 
P. Nieland, n Wird urn, » 3680 
H. Nieland, » idem » 3679 
S. Blokzijl, » Ten-Boer, » 3595 
W. Rotschafer, » Stedum, » 3577 
A. Siekman, » Hoogkerk, > 3574 
.1. Heikcns, » Appmgedam, » 3570 
J. Pot. » Stedum, i> 3565 
K. Fekkes, » Groningen, » 3535 
H. Haan, » Westernmost!, » 3510 
J. Pestman, » Ten-Post, » 3460 
B. v. Eerden, > idem » 3449 
K. Lentz, > Ruischebrug, » 3434 
P. Moorlach, » Ten-Post, » 3424 
B. Pestman, » idem » 8369 
gegund. 

Everd lngen , 7 Oct.: het amoveeren der be
staande en het bouwen van een nieuwe pastorie, 
voor de Ned. Herv. gemeente, ingekomen 11 
bilj., als: 
B. v. Bekkum, te Heusichem, ƒ 6394 
W. J. Meilink, » Tul-en-'t Waal, » 6300 
R. Barneveld, » Vreeswijk, » 6300 
L. Muller, < Beusichem, n 6100 
J. A. du Moulin, » Vianen, » 5997 
J. Witkamp, n idem » 5900 
J. Schouten, 11 idem » 6799 
D. v. Mameren, » Asch, 1 6706 
J. J. Iloogendoorn, i> Vianen, 11 5688 
G. v. Heeswijk, » Everdingen, » 4786 
A. Sprong, » idem » 4765 

Nog niet gegund. 
W a g e n i n g e n , 7 Oct.: het bouwen van eene 

stoomboot draaierij en zagerij, onder beheer van 
den architect S. Bitters; ingek. 6 bilj., als: 
J. Haar Hz., te Wageningen, ƒ 4167 
P. de Leeuw, » idem » 8984 
Gebr. Mekking, » Bennekom, » 3784 
F. Barbier, » Wageningen, » 3490 
G. v. Triest, > idem » 3474 
A. de Leeuw, » idem 1 8399.60 

A r n h e m , 7 Oct.: het bouwen van twee onder
met bovenwoningen aan de Nijholl'straat, onder 
beheer van den bouwkundige G. J. Bussink; 
ingek. 4 bilj., als: 

II. Gerritsen, ƒ 6130 
J. N . Jansen, > 4777 
A. A. v. Boeschoten, > 4672 
D. A. Roskam, „ 388O 

A r n h e m , 8 Oct.: het uitvoeren van buiten
gewone bestratingen op den rijksweg van Arnhem 
naar Nijmegen; ingek. 11 bilj., als: 

J. v. d. Vlugt Jr., 
H. Gerritsen, 
L. Muller, 
J. H. Hoijinck, 
Th. Span, 
W. v. Oss, 
D. W. Bloem, 
P. W. v. Hattum, 
J. B. Beijer, 
W. H. de Haan, 
J. Terwindt, 
Raming 

A r n h e m , 8 Oct.: 
stoffen (steenkolen en 
ingek. 4 bilj., als: 

te Dordrecht, 
11 Elden, 
» Beusichem, 
» Pannerden, 
» Eist, 
» Nijmegen, 
11 Weurt, 
>i Tuil, 
» Eist, 
» Elden, 
» Westervoort, 

f 2930 
» 2811 
» 2650 
» 2648 
11 2455 
9 2444 
» 2350 
11 2349 
» 2324 
» 2247 
11 2245 

G. W. Ringeling, 
R. G. Rutgers, 
J. P. Bax, 
II. S. Straker Urma W. 

& Co., 
gegund. 

de levering van brand-
gruis) in twee perceolen; 

per 100 stuks, 
perc. 1 perc. 2 
ƒ 1.30 ƒ 0.625 

0.90 0.603/, 
0.80 0.60 

Hubertus 
0.75 0.58'/, 

http://HellVi.il


B I J V O E G S E L 
VAN 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 16 O C T O B E R 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N 
M a a n d a g , f* Oc t . 

UaaNf meer , tc 12 uren. door Ds. II. de Jong: In-t houwen van een 
schoolgebouw niet onderwijzerswoning te Gaastmeer. Aanw. gehouden. 

E n k h u l z e n . te 1 uur, door hurg. en weth.: het.herstellen en onder-
metselen van walmuren en slatten van grachten in de Karneinelk.-duis 
en het Wegje, benevens het doen van verstratingen, aldaar. Aanw. 
gehouden. 

E c h t e n (FriesL), te 1 uur, door Jhr. II. M. Speelman, te 's-Hage. bij 
IJ. de Hoer: het vervoeren, leveren en aanvullen van een ontgraven 
bouwterrein met zand. in den Veenpolder aldaar, in 2 perc.. en in massa, 
lid. bij den opzichter G. Hunt, te Kehten. Aanw. te 11 uren. 

U l n s d a g . 1 » Oc t . 
Vt 'oudr i rhc i i i (N.-Rr.). te l l ' / a uren, door het waterschapsbestuur 

van 't Oudlaial van Aitena, ten huizo van M. Haks: de leveling van 
10.000 bos Hollandsche rijs, 1000 bos palen, 500 hos tuin latten en 2000 
hos bladriet. 

Tiel. te 12 uien. door het gecombineerd waterschapsbestuur Rijk-van-
Nijmegen en Maas-en-Waal. in het café Üellevue: het aanmerkelijk 
verbreeden en verdiepen der zoogenaamde Oude Wetering van de 
Rijksehe sluis tot het Hoekgraafsche Schutluken, lang 13275 M. Inl. 
bij den dijksopziclitrr 0. Kooijmans, te Ihvutnel. Aanw. gehouden. 

-Steenbergen, dooi' den rentmeester der domeinen in bet rentambt 
Steenbergen: het leggen van 7500 M a wiuterkrainmat op den zeedijk 
van den Prins-Willem-Kroderik-Karelpolder iu het Slaak. Aanw. ge
houden. Inl. bij genoemden rentmeester, te Hreda. 

E l b u r g , door de commissie der gasfabriek: het vergrooten der woning 
VOOf den litter met bijbehoorende werken en het bouwen van een lokaal 
voor het plaatsen van ee.i meter en regulateur. 

WncnHilag, 20 O c t . 
' • -Hage , te 11 uren, door lift ministerie van waterstaat enz.: het 

wegruimen van een in de rivitr den Geldersehen Usel, nabij Dommer-
holt, onder de gemeente Gorsel. tusschen de kilometerraaien 00 en 61. 
gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, 
en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. gehouden. 

I l ludelot i | ie i i , te U uren. door burg. en weth.: het verbouwen van 
het schoolgebouw, thans bestaande uit drie, in vier lokalen en het 
bijbouwen van een vijfde lokaal. Aanw. gebonden. 

Opmeer iN.-H.), te 12 uren, door het bestuur der ba mie Opmeer, op 
het raadhuis: het uitvoeren van eenige bestratings we eken, aldaar. Aanw. 
te 9>/j uren. 

( . r o i i i i i g c n . te 1 uur, door den architect J. I'. Ha/eu, in het café 
Prins; het bouwen van een badhuis op het eiland Schiermonnikoog. 
(Herbestediug.) 

H o l l u m (L), te .'I uren, door het H.-K. par. kerkbestuur, in de her
berg van Ant. Essor: het bouwen eener nieuwe kerk alsmede het ver
hoogen van den toren. Inl. bij den architect J. Kavser, te Venloo. Aanw. 
20 Oct., te 1(1 uren. 

Donderdag* 21 Oct. 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der duinen op 
Eet eiland Vlieland, beboorende tot de zeewerken in Noord-llolland. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem en den ingenieur Hoogenhoom, te 
Hoorn. Aanw. gehouden. Haming / 2000 per jaar. 

A n i b t - l l a r d e n b c r g (Ov.), te 11 uren, door burg. eu weth.: het 
bouwen van ceu school voor 270 leerlingen, in de buurtschap Slagharen. 
Aanw. 20 Oct., te 11 uren. 

V l a n e n , te 11 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van de Vijf-
hoeren land en, in het hotel de Roos: de levering van 32.000 hos rijs, 
3200 bos palen. 3200 bos latten en 30,000 -tuks kruisbanden, be
noodigd op de Lek- en NooiMer-l.iugedhken, onder hun heheer. Inl. 
bij den dijksopzichter Swets, te Leksmond. 

sneek. het éénjarig onderhoud van de gebouwen van het old-burger
weeshuis te Sneek over '87 en het uitvoeren van eenige verf werken 
daaraan. 

O u d - B e i e r l a n d , door den notaris Mr. A. van Weel: de leveling 
van ongeveer 60 last stortsteen van 10 a 25 KG. zwaarte. 

V r i j d a g . 22 Oct. 
B u r g (Zeel.), te 11 uren, door bet bestuur der waterkeering van den 

calainiteusen Burgh- eu Westlandjiolder, in het gemeentehuis : het maken 
van werken tot oeververdediging tusschen de raaien XLV1 en XLVIII 
aan bovengemelden calarniteusen polder. Aanw. in de directickeet 18 
Oct., van 10 tot 12 uren. 

' s -Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het aanleggen en rioleeren 
van straten in het Princevinkenpark, te 's-Hage. Aanw. 20 Oct., te 
10 uren. 

Z a t e r d a g , 29 Oc t . 
M i d d e l b u r g , te 11 uren, in bet hotel dc Flandre: het bouwen van 

eene villa in de gemeente Oostkapelle Aanw. 18 Oct., te 10 uren. 
Oude-Pekela (Gr.), te 5 uren, door burg. cn weth.: a. het bouwen 

eener school; 6. het bouwen van een onderwijzerswoning. Aanw. te 
11 uren. 

M a a n d a g , li.» O c t . 
' • -Hage , te U'/j uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van liet prov. bost,: het uitdiepen van een gedeelte van 
den Hollandsehcii Usel, provincie Zuid-Holland. Inl. hij den hoofdinge
nieur in het 10c district, den ingenieur in het noordelijk arrondissement 
van het 10e district, beiden te 's-Hage, en den opzichter Van Echten, 
te Gouda. Aanw. 18 Oct. Raming ƒ 1800. 

Ha ren (Gr.;, door burg. en weth.: bet houwen van een gemeentehuis 
met veldwachterswoning, aldaar. Inl. bij den architect A. R. Kramer, 
te Groningen. Aanw. 22 Oct., te 11 uren. 

D i n s d a g , 2H Oct . 
( . ro t t ingen, te 12 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het driejarig onderhoud der als zee
wering dienende voormalige vestingwallen te Delf/ijl, beboorende tot de 
zeewerken in de provincie Groningen. Inl. bij den arrondissements-
ingenieur, te Groningen, en den opzichter Stratingli, te Delfzijl. Aanw. 
lö Oct. Raming ƒ 830 per jaar. 

K r o n i n g e n . te 12 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
Rijkswaterkeeringen bij Ter Apel en Bourtange, beboorende tot de 
werken der Rinnen-Aa, in de provincie Groningen. Inl. bij den arron-
dissements-ingenieur en den opzichter Hauer, beiden te Groningen. Aanw. 
iy Oct. Raming ƒ 514 per jaar. 

Woensdag , 27 Or t . / 
' • -Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het uit

voeren van baggerwerk in de rivier de Oude-Maas, tusschen de kilo
meterraaien 12Ï en 123, onder de gemeenten Dubbeldam en Groote 
l.iudt, beboerende tot de werken dei- Dordtsche waterwegen. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur De Bruijn en 
den opzichter De Kiewit, heiden te Dordrecht. Aanw. 20 Oct. Raming 
ƒ 17.300. 

Donderdag , 23 Oct . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst̂  enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de uitvoering vau eenig baggerwerk 
in bet Noordzeekanaal vóór de zoogei.aamde Maalsluis te Spaarndam, 
beboorende tot de werken van het Noordzeekanaul. " lnl> bij den hoofd
ingenieur, te Haarlem, en tien ingenieur Blom. te Amsterdam. Aanw. 
21 Oct. 

V r i j d a g , 20 Oct 
Borse lc (Zeel.), te 10 uren, door bet bestuur der waterkeering van 

het calamiteuse waterschap Éllewoutsdijk en den calarniteusen polder 
Borsele, iu de directiekeet: het maken van werken tot verdediging van 
de oevers van bovengenoemd waterschap en judder. Aanw. 22 en 25 
Oct.. te 10 uren, samenkomst bij de haven van Éllewoutsdijk. Raming 
ƒ 31,167.75. 

M i d d e l b u r g , te II uren, door den directeur der registratie en 
domeinen: het maken van eene aardebaan in den Uamespolder Op den 
zuidelijken berm van den spoorwegdain iu de Oosterse helde. Hilj. inzen
den éen uur voor de besteding. Aanw. 25 Oct., te 111

;i uren. 
.Scheveningen, te 2'/<. uren, door den architect A. vau Ameijden 

van Duiiiii Dz., m hei hotel liuwalda: het bouwen van eene villa, stal, 
koetshuis en koetsierswoning op bet terrein, genaamd Olanda, aan dee 
Vau-Stolkweg, m het Scheveniiigsche park. Inl. bij genoemden architect, 
te Rotterdam. Aanw. 23 Oct., te 2'/ t '"'en. 

M a a n d i i g , 1 Nov. 
M e d e m b l i k , te 12 uren. door de locaalspoor wegmaat schappij Hollands 

Noorderkwartier, op het Koggenhuis: bestek no. 12. het maken van 
de grond- eir kunstwerken, het leggen van spoorbaan en wissels, het 
maken en jilaatson van afdeelingsteekens en afsluitingen en het uitvoeren 
van eenige andere werken, ten behoeve van den loeaalsiioorweg 
Medemblik— Hoorn. lui. bij den ingenieur Krieger, te Medemblik. 

K a t e r d a g , O Nov. 
A m s t e r d a m , te 11 uren, aan de Rijkswerf der marine, de leve

ring van: 
lo. 74,000 KG. noordschen hennep, in 8 perceelen. 
2o. 1580 KG. verzinkt ijzerdraad. 

W o e n s d a g , 1 he r . 
A m s t e r d a m , te 1 uur, vanwege het ministerie van koloniën, in het 

zoogenaamd West-Indisch slachthuis: het onderhouden van en het aan
brengen van eenige verbeteringen benevens het doen van eenige her
stellingen aan bet koloniaal établissement, gedurende de jaren 
'87, '88 en '80. Inl. bij den hoofdopzichter der landsgebouwen G. D. 
Wijndels de Jongh, te Amsterdam. Aanw. 24 Nov., te 10 uren. 
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Moerdijk. 8 Out.: de 

bos rijs, 2000 bos polen 
voor den Rnvalcn Polder 
Volker, te Sliedrcclit, als: 

de rijs, 
» palen, 
» latten, 

De leverantie is gegund 
V o g e l e n z a n g , 8 Oct. 

pastorie met catechismuskamer, onder beheer 
van den architect E. J. Margry, te Rottcrdau 
ingek. 12 bilj., als: 
II. E. Radeiiiakir, Amsterdam. 
C. v. Alkemade, Noordivijk-llinnen 
A. Peri|uin & Zn., Berkel, 
A. Moons, idem 
C. I'. W. Dessing. Gouda, 
C. P. J. Beccari, Haarlem, 
J. Slenters, idem 
G. v. Rattel, Utrecht, 
Wed. Games & Co., Rotterdam, 
J. V. Groenendael, 's-Hage, 
J. W. Bulsbosch, lleniiebroek, 
W. v. Tongeren, Vogelenzang, 
gegund. 

G o r l c h r m , 8 Oct.: het aanbrengen, onder
houden en wegnemen van een nctboslag met 
pileo en latten langs de kanaaldijken van het 
waterschap van de l.iiige-uitwutoring; ingek. 12 
bilj.; minste inschr. A. Koorevaar, te Hardinks
veid, voor /' 0.58 per str. M. 

Hij opbod gemijnd door II. Dubbeldam, te 
Gorichem, voor ƒ 0.57 per str. M. 

K r o n i n g e n , 8 Oct.: het bouwen van drie 
woonhuizen en bloc, onder heheer van den archi
tect S. van Veen; ingek. 14 bilj., als 

levering van 20,000 
en 2000 bos latten 
minste inschr. H. T 

per 100 bos 
f 2.20 

11.85 
10.95 

het bouwen eener 

ƒ 29.898 
> 27.273 
» 27,100 
» 25,765 
» 23,823 
» 23,326 
» 22,990 
» 21.990 
» 21.439 
» 21,357 
» 20,050 
» 19.995 

K. Fekkes, 
E. Berkenbosch, 
I). Janssen, 
N. Kupor, 
N. v. Huizen, 
R. Hovingh, 
E. W. Wietzema. 
J. Ibelings, 
P. v. d. Wcrlf, 
M. J. Scheen, 
H. Meijer, 
T. ï . Jelsma, 
T. Holthuis. 
P. Zijlstra, 

Nijmegen 9 Oct. 

ƒ 2192 
» 2985 
» 2081 
» 2081 
» 2049 
> 1949 
• 1918 
> 1918 
» 1894 
» 1893 
» 1865 
» 1776 
» 1754 
• 1688 

het maken en inhangen 
van vier ijzeren deuren, ter vervanging van de 
bestaande houten deuren in de Mecrsluis, voor 
rekening van het polderdistrict »de Circul van 
de Ooij" ; ingekomen 9 bilj.. als: 
Joh. Aberson, te Olst, f 2825 
Maatschappij de IJsel, » Kampen, i> 2650 
G. W. v. W'estrhenen,» Nijmegen, » 2630 
J. v. Oijen Pz., • idem » 2475 
L. F. Frenck, > Arnhem, » 2388.90 
P. H. Meijer, > idem » 2374.88 
De Vries Robhé .t Co.,» Gorichem, » 2370 
A. J. Stijl,.-I. > Appingedam, » 2300 
Wed.S. Groniei'&Zn ,» Stadskanaal, » 1950 

Voorloopig nog niet gegund, 
v i a a s i i n i,t 9 Oct.: het houwen van twee 

villa's buiten de voormalige St.-Pieterspoort, voor 
rekening der Maastriehtsehe bouwmaatschappij: 
ingek. 4 bilj., als 
H. Umuiols! te Maastricht, 
C. J. Halkin, ,i I.uik (België). 
J. Bosman. » Venloo. 
J. Liinpens, » Maastricht, 
gegund. 

G r o n i n g e n . II Oct.: het maken en op de 
plaats in elkander stellen van eene vaste ijzeren 
brug, ter vervanging van den Botoringeboog, 
niet bijlevering van al het benoodigdi 
6 bilj.; minste inschr. Th. Roijakkers. 
mond. voor f 6500. 

J a a r s v e l d , 11 Oct.: het leveren van nood-
rijsmatei uilen voor den winter '86/'S7, voor den 
Lekdijk benedendams, in 4 perceelen; minste 
inschr. waren: 
perc. 1, A. G. v. Renswuude, Jaarsveld, 

ii 2, T. Swets Ti., Ameide, 
» 3, A. G. v. Renswoude, Jaarsveld, 
• 4, dezelfde, 

gegund. 
L e l d e n . 11 Oct.: het afbreken en wederop

bouwen van het perceel aan de Hooigracht, no. 
55, onder beheer van den architect Jacobus van 
der Heijden; ingek. 10 bilj., als: 

J. C. Tom, / 6674 
A. v. t Riet, i 6279 
11. J. Sloots, ii 6049 
P. J. Christiaanse, » 6000 

/' 21.700 
» 19.500 
ii 18,870 
» 18.380 

„Kek. 
Ilel-

/ 429 
ii 425 
» 390 
» 410 

M. N. Langezaal, 
W. v. d. Drift, 
Koorenhof en Peereboom, 
II. de Jong, 
N. v. Renswou, 
C. E. Verhaall', 

Gegund aan N. v. Renswou, 

ƒ 5848 
5740 

» 5500 
ii 5460 
» 6349 
- 5249 

voor » 5349 
'" - ' .i.iii .>. v. ui ii-ivui. i.uij n ,;,>;.! 
i i i k i a i i i / e n 11 Oct.: het maken en stellen 

van een ijzeren draaibrug; ingek. 17 bilj., als met 
stremming 

van de 
scheepvaart 

zonder strem
ming; alleen 

14 dagen 
voor 't stellen 

der 
draaibrug 
ƒ 28,689 

28.208 
29,000 

M. Taverne, 's-Hage, 
A. J Schouten, Gouda, ƒ 27.708 
Joh. Dokter, Leeuwarden, 28,500 
J. Kofinaii en Van Veen, 

Enkhuizen, 28,000 
J. v. .Marie en R. Kramer, 

idem 28,180 
B. W. Illeconr, Almeloo, 28,970 
K.v.il . Sluis, J.lselmonde. 
J. v.VVaardt, Ellkhuizen, 25,800 
A. Knrteweg, Zeven

bergen, 
F. Aberson, Steenwijk en 

J. Otten. Mcppel, 25,553 
II. L. Cusvilloi, Staveren, 25,424 
II. Vollewensch, Hoorn, 25,520 
A. v. Hezik, Kerkdriel, 
M. J. de Bie, Assen, 
G. 11. Bleaker, Staveren 
R. Iluiise, idem 
II. Schuit, Alkmaar en C. 

de Ruiter, Hardinksveid, 
gegund. 

• i n h e i n , 11 Oct.: het verhouwen der per
ceelen no. 61—62 in de Koningstraat, ondei 
beheer van den architect D. Geijsbeek Molenaar, 
ingek. 9 bilj., als 

II. Bolder, 
G. Licftink, 
II. v. Riel, 
Gebr. v. Daalen, 
J. de Ruijter, 
J. v. Bink en W. Wissink, 
J. W. Wclsing, 
L. Hasselbacb, 
I). A. Roskam, 

Assen , 11 Oct.: het bouwen van 

25,300 
25,000 

23,750 

29,000 

28,497 

26,701 
26,400 

26,440 

25,753 
26.124 
25,900 
26,000 
25,600 
25.483 
24,150 

23,72? 

ƒ 12,358 
» 12.219 
ii 11,975 
» 11.809 
» 11,777 
» 11,650 
i 11,133 

i 10,987 
10,460 

een woon 
huis aan de Veeuestraat, met bijlevering d 
noodige materialen, voor W. Koops; ingek. 10 
bilj., als: 

C. v. Zoelen, / 1945 
D. Xijsingh, ',, 19:55 
Deelhman, , 1934 
J. P. Broekema, » 1854 
D. B. Wiering, » 1810 
E. hammers, ,> 1790 
Schimmelpenning, 1780 
O. P. Broekema, » 1744 
G. v. d. Grampel, » 1690 
J. P. Bok, „ 1536 
gegund. 

A m a l e r d a m , 12 Oct.: het bouwen van elf 
perceelen, te zamen 33 woningen, aan de lloede-
makersstraat, onder beheer van den architect 
C. A. Bumbach Cz.; onderhands gegund aan de 
lirmii lloogcubeets en Wit, te Amsterdam, voor 
/ 53,000. 

Leen warden, 12 Oct.: het maken van twee 
havendamiuen en de havcngeul voor de verbete
ring van de haven te Lemmer, voor rekening 
van den Staat; ingek. 8 bilj., ah 
G. A. v. Ilattum 
D. Volker. 
A. v. d. Meijden, 
I.. Kalis Kz., 
J. J. Bekkei, 
W. P. de Vries, 
S. II. Ferniin, 
P. A. Bos. 
Raming 

te Sliedrecht. 
11 Dordrecht, 
» Hardinksveid, 
11 Sliedrecht, 
r Lent, 
11 Rossum, 
» Scheveningen, 
8 Gorichem, 

j 480.000 
» 456.000 
» 451.000 
» 446,880 
» 438,400 
11 421.725 
» 415,700 
11 397,000 
11 488,000 - *- « -too.ynjy, 

L e e u w a r d e n , 12 Oct.: het uitvoeren van de 
sluis- dijkswerken te Lemmer, voor rekening 
der provincie; ingekomen 8 bilj., als : 
D. Volker, te Dordrecht, ƒ 460,000 
W. P. de Vries, » Rossum, » 430,876 
J. J. Bekker, » Leut, » 429,400 
G. A. v. Ilattum, ii Sliedrecht, » 423,000 
A. v. d. Meijdeu, 11 Hardinksveid. . 413,000 
S. II. Fcriiim, 11 Scheveningen, » 398,500 
L. Kalis Kz., ? Sliedrecht, 11 897,440 
P. A. Bos, , Gorichem, 11 397,000 
Raming , 430,675 

s-Hage. 13 Oct.: het verbouwen van het 
perceel Verlengde Frederikstraat no. 159, onder 
beheer van den architect Joh. Mutters Jr., aldaar; 
ingek. 4 bilj., als: 

H. v. Bergen Henegouwen, ƒ 5794 

M. Meijsen, / 6670 
A. Stigter, » 5663 
Gebr. Houtman, » 5447 
gegund. 

Tilburg, 13 Oct.: de levering van gegoten-
ijzeren gasbuizen en hulpstukken ten behoeve 
der gasfabriek; ingek. 9 bilj., waarvan een van 
onwaarde, als: por 100 KG. 
Herrem en La Porte, Amsterdam, /' 6.88 
ILL. living, Rotterdam, huizen met ring ii 5.66 

A. J. Terkuhlen, idem 

Van den Berg & Co., 
Amsterdam, 

buizen 
hulpstukken 
huizen, 
hulpstukken 

buizen 
hulpstukken 

Gewerkschaft Schalker 
Bruben und Hüttcn-
Vereiti, Gelsenkirchen, buizen 

hulpstukken 
Société anonyme des ate

liers de construction 
de la Mouse, Luik, 

R. S. Stokvis & Zn., 
Rotterdam. 

Van den llonert en Punt, 
Amsterdam, 

gew. buizen 
met ringen 
ringen p. stuk 
hulpstukken 

1 6.50 
»10.35 
» 6.475 
110.865 

> 5.27 
» 9.27 

1 6.80 
1 10.86 

11 6.90 

» 5.15 
5.30 
0.70 
7.65 

buizen » 5.12 
met ringen 1 5.365 
hulpst. gew. » 9.025 
niet ringen * 9.27 

gegund. ringen p. stuk » 0.67 
G r o n i n g e n , 14 Oct.: het bouwen van een 

badhuis op het eiland Schiermonnikoog, onder 
beheer van den architect J. P. Hazen; ingek. 
37 bilj., als: 
J. E. Wolrieh. lloogezand, 
B. J. Gos, Garijp, 
J. II. Bos, Twijze), 
R. Wierenga, Ulriim, 
E, W. Wietzema, Groningen, 
J. R. Jansiua, Blija, 
II. Scheltens, Groningen, 
II. de Wind, Zoutkamp, 
D. Edzards, Groningen, 
M. Woldringh, Ulruin, 
J. de Graag. Sneek, 
L. Los, Bedum, 
Swarte en Nusmaim. Groningen. 
S. II, Kiener, Bedum, 
II. J. Meuge, Groningen. 
K. A. Tobna, Boornbcrgum, 
T. Bos. Bedum, 
P. Hendriks. Groningen, 

Pastoor. Stedum, 
E. Petei's. Groningen, 
A. Wrnldringh, Zoutkamp, 
Gebr. v. d. Meer. Harlingen, • 
J. H. Muller, Groningen, 
K. S. Schiere. Boornberguui. 
I). J. Kouiiiug, Ureterp, 
Werkman en Haupt. Groningen, 
E. Schreuder, Sappemeer, 
M. H. Westra, Biirum, 

Schreuder Jr., Groningen. 
Hoogeveen. Dokkum, 

J. Huizenga, Oldehove. 
G. Hcikcns (lz.. Winschoten, 
K. Kenning, Tornaard. 
A. II. Teningii, Grootegast. 
I. Heikens, Appingedam, 
I'. V. Jelsma. Groningen, 

J. Kalt, Heerenveen, 
Niet gegund. 
M i d d e l b u r g . 15 Oct.: het uitvoeren van her

stellingen aan sluisdeuren tier kleine.duiz.cn van 
iet kanaal door Zuid-fleveland: ingekomen 13 

bilj., als: 
F. v. Heel's, llansweerd, f 10,999 

v. Verre, Kruiningen, > 10,425 
Kien haas, Bruinisse. » 10,350 

P. J. Staal en A. Goedenbout, 
llansweerd, u (0,336 

W. II. de Haan, Elden, » 10,333.33 
. d. Vlugt Jr., Dordrecht, > 10,100 

J. B. Kuch, llansweerd, » 10,090 
C. Koch, idem » 10,080 

Luijk, idem • 10,074 
L. Luijk, idem » 9,C0O 
Ph. Verbruggen, Waildinksveen, » 9,876 

hr. Konpejan, Vlissingen, » 9,718.50 
J. Biuggcman, Hanswuerd, • 9,090 
Raming » 10,500 

t ' r leschelao 1 lo. het maken der gebouwen 
en verdere inrichtingen voor een stoomgemaal; 
gegund aan J. G. Sluiter, tc Bellingwolde, voor 
f 6400. 

2o. het leveren en stellen der machine; gegund 
aan Landeweer, te Martenshock, voor } 6250. 

ƒ 61,325 
» 56,h(i() 
» 55,000 
11 54,300 
» 53,822 
11 53,300 
» 52.S34 
» 52,460 
11 51,738 
» 51,200 
» 50.100 
11 49,898 
'i 49,80(1 
.1 40.800 
11 49.400 
» 49.000 
» 49.000 
» 48,9(0 
» 48,600 
11 48,595 
11 48.3K6 
11 47,960 
• 47.610 
» 46.985 
11 46,960 
» 46,828 

45.860 
.1 45,200 
» 15,096 
>i 45.000 
11 44.810 
» 43,680 
.1 42.919 
11 42.860 
» 42,350 
'i 40,976 
» 39,389 

B I J V O E G S E L 

D E O P M K E K E E 
van Z A T E R D A G 23 O C T O B E R 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A H 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag , 1 5 O c t . 

'•-Hoge, te l l 1 / , uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitdiepen van een gedeelte van 
den flollandschen IJsel, provincie Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdinge
nieur in het 10c district, den ingenieur in het noordelijk arrondissement 
van het 10e district, beiden te 's-Hage, en den opzichter Van Echten, 
te Gouda. Aanw. gehouden. Raming / 1800. 

W i n t e r s » i j k (Geld.), te 12 uren, ten huize van den kastelein Van 
de Riet: het bouwen van een woonhuis aan de Spoorstraat, aldaar. 

Po lsbroek (Z.-II.), te 1 uur, door het bestuur van het waterschap, 
het slechten der Oostkade en het graven eener sloot. Aanw. te 9 uren, 
te beginnen aan den Tiendenweg. 

Amers foo r t , in het hotel Muller aan de Varkenmarkt: het bouwen 
van een woonhuis buiten de St.-Andriespoort. Aanw. gehouden. 

Ha ren (Gr.), door burg. en weth.: het bouwen van een gemeentehuis 
met veldwachterswoning, aldaar. Inl. bij den architect A. R. Kramer, 
te Groningen. Aanw. gehouden. 

D i n s d a g , 2 0 Oct . 
G r o n i n g e n , te 12 uren, door Tiet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der als zee
wering dienende voormalige vestingwallen te Delfzijl, behoorende tot de 
zeewerken in de provincie Groningen. Inl. bij den arrondissements-
ingenieur, te Groningen, en den opzichter Stratingh, tc Delfzijl. Aanw. 
geTiouden. Raming f 830 per jaar. 

G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
Rijkswaterkeeringen bij Ter Apel en Bourtange, behoorende tot de 
werken der Binnen-Aa, in de provincie Groningen. Inl. bij den arron-
dissements-ingenieur en den opzichter Bauer, beiden te Groningen. Aanw. 
gehouden. Raming f 514 per jaar. 

D o r d r e c h t , te 12 uren, door de firma Vcth & Co.: het bouwen van 
een pakhuis en fabriek op een terrein, gelegen achter het pakhuis van 
genoemde lirma, Nieuwstraat 1, aldaar. Aanw. gehouden. 

A m e r s f o o r t , te 181/, uren, in het hotel de Zwaan: het bouwen van 
een heerenhuis met stalgeboiiw aan den weg van Amersfoort naar Oud -
Leusden. Inl. bij de ingenieurs F. M. L. herkholT, te Delft, cn P. de 
Ricu Fz., tc 's-Hage. Aanw. gehouden. 

W o e n s d a g , 27 Oct. 
' s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het uit

voeren van haggerwerk iu de rivier de Oude-Maas, tusschen de kilo-
meterraaien 12l en 128, onder de gemeenten Dubbeldam en Groote 
Luidt, behoorende tot de werken der Dordtsche waterwegen. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, den ingenieur De Bruijn en 
den opzichter De Kicwit. beiden te Dordrecht. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 17,800. 

I e r s eke , te 1 uur, door huig. cn weth.: het houwen van eenen 
nieuwen toren aan de hervormde kerk, aldaar. Inl. bij den gemeente-
architect J. H. Hannink, te Goes. Aanw. gehouden. 

D o n d e r d a g , 28 Oct . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. bost.: de uitvoering van eenig haggerwerk 
in het Noordzeekanaal vóór de zoogenaamde Maalsluis te Spaarndam, 
behoorende tot de werken van het Noordzeekanaal. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Blom, te Amsterdam. Aanw. 
gehouden. 

Vrijdag-, 21» Oct . 
Borse le (Zeel.), te 10 uren, door het bestuur der waterkeering van 

het calamiteuse waterschap Ellewoutsdijk en den calamiteusen polder 
Borsele, in de directiekeet: het maken van werken tot verdediging van 
de oevers van bovengenoemd waterschap eu polder. Aanw. 25 
Oct., te 10 uren, samenkomst bij de haven van Ellewoutsdijk. Raming 
/ 31,167.75. 

M i d d e l b u r g , te 11 uren, door den directeur der registratie en 
domeinen: liet maken van eene aardebaan in den Damespolder op den 
zuidelijken berm van den spoorwegdam in de Oosterschelde. Bilj. inzen
den écu uur voor de besteding. Aanw. 25 Oct., te l l 1 , , uren. 

Heheven lngen , te 21/, uren, door den architect A. van Ameijden 
van Duijni Dz.. in bet hotel liuwalda : het bouwen van eene villa, stal, 
koetshuis en koetsierswoning op het terrein, genaamd Olanda, aan den 
Van-Stolkweg, in hel Scheveningsche park, ltd, bij genoemden architect, 
te Rotterdam. Aanw. gehouden. 

Z a t e r d a g , 3 0 O c t . 
C a d i a n d (Zeel.), te 2 uren, door het bestuur der waterkeering van 

het calamiteuse waterschap Tienhonderd-en-Zwarte, in het Bostuurs-
lokaal: het uitvoeren van werken tot verdediging van den oever van dit 
waterschap door zinkwerk en steenbestorting. Aanw. 26 Oct., te 2 uren. 

M a a n d a g , t Nov. 
A m s t e r d a m , te 12 uren, floor huig. en weth.: 
lo. het bouwen van vier landhoofden met ijzeren afsluitbalken, voor 

de nieuwe petroleumhaven, in den Ainsterdaiiisclien polder; 
2o. het bouwen van een steenen walmuur langs de Nieuwe Prinsen

gracht, ter vervanging van de beschoeiing aan de zuidzijde van het 
armenhuis; 

8o. het riolecreu van eenige straten in de gemeente. 
Inl. ten kantore van den stadsingenieur, raadhuis, kamer DO. 106. 
M e d e m b l i k , te 12 uren, door de lncaals|ioorwegmaatsehappij Hollands 

Noorderkwartier, op het Koggenhuis: bestek no. 12, het maken van 
dc grond- en kunstwerken, het leggen van spoorbaan en wissels, het 

maken en plaatsen van afdeelingstcekens en afsluitingen en het uitvoeren 
van eenige andere werken, ten behoeve van den loeaalspoorweg 
Medemblik—Hoorn. Inl. bij den ingenieur Krieger, te Medemblik. 

D i n s d a g , 2 Nov. 
D e l f t , te 12 uren, door den directeur der artillerie-stapel-en-con

structiemagazijnen, in de Houttuinen: de levering van eiken-, esschen-, 
dennen-, grenen-, vuren- en iepenhout, in 9 perc, ten behoeve van 
gemelde magazijnen. 

Woensdag , 3 Nov. 
S c h i e d a m , te 2 uren, door het R.-K. pur. armbestuur, in de sociéteit 

Harmonie, buiten de Vlaardingerpoort: het afbreken van een pakhuis-
pand aan de Korte Haven, wijk A n o . 133, en van eene mouterij en eene 
branderij aan de Westmolenstraat, wijk A no. 170, te Schiedam, en het 
op die plaats daarstellen van een zustergesticht en schoollokalen. Inl. 
bij den architect T. L. Kanters, te Rotterdam. Aanw. 28 Oct., te 
11 uren. 

Z a t e r d a g , O Nov. 
A m s t e r d a m , te 11 uren, aan de Rijkswerf der marine, de leve

ring van: 
lo. 74,000 KG. noonlschon hennep, in 8 perceelen. 
2o. 1580 KG. verzinkt ijzerdraad. 

M a a n d a g , H 3iov. 
A m s t e r d a m , te 2 uren, door de Roll. IJzeren-spoorwegmaatschappij, 

in kamer 46 van het centraal administratiegebouw: Hestek n o . 390, 
het maken van een verhoogd perron met abri en de fundeeringen voor 
eene ijzeren overkapping, met het lossen, stellen en gedeeltelijk verven 
dezer overkapping en net uitbreiden van de spoorinrichtingen op het 
stattonsemplacement Baarn, met bijbehoorende werken. Inl. bij den 
ingenieur van den weg, te Amsterdam. Raming / 16,600. 

D i n s d a g , V Nov. 
Z a l t - H o m m c l , te 1 uur, door het jtolderdistrict van den Bommeler-

waard boven den Meidijk, in het Stadskofliehuis: de levering van nood-
hout. Inl. bij den opzichter H. Leemhuis, te Zalt-Bommel. 

Woensdag , l o Nov. 
s Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het weg

ruimen van een in de Nieuwe Maas onder de gemeente Ridderkerk, 
nabij het huis ten Donck, tusschen de kilometerraaien CXXXII en 
CXXXIII gezonken vaartuig. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur 
Leemans en den opzichter Verzijl, heiden te Rotterdam. Aanw. 3 Nov., 
van 9—12 uren. 

Enschede , te 1 uur, door burg. en weth.: de verbouwing en bij
bouwing der industrie- en handelsschool, het bouwen van een gymna-
stiekgebouw en het maken van meubelen, een en ander ten dienste der 
Nederlandsche school voor Nijverheid en Handel, te Enschedé. Bilj. 
inzenden uiterlijk 9 Nov., vóór 3 uren. Inl. bij den architect J. MoH, 
te Hengeloo. Aanw. 8 en 9 Nov., te 10 uren. 

V r i j d a g , 12 Nov. 
M i d d e l b u r g , tc 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de Rijks
werken op de binnenreede en van den zellregistreerenden getijmeter te 
Brouwershaven, behoorende tot de zeewerken in de provincie Zeeland. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het lie district, te Middelburg, e n den 
ingenieur, te Goes. Aanw. 4 e n 6 Nov. Raming f 609 per jaar. 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van den 
Rijksdam, de terp en den zelfregistreerenilen getijmeter te Bath, be
hoorende tot de zeewerken in de provincie Zeeland. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 11e district, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. 
Aanw. 4 en 6 Nov. Raming f 670 per jaar. 

'a -Bosch. te 101,', uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van twee wisselplaatsen 
op de Zuid-Willemsvaart, provincie Noord-Brabant, lui. bij den hoofd
ingenieur in het 6e district, den ingenieur Keurenaer, beiden te's-Bosch, 
en den opzichter Poinmee, te Aarle-Rikstel. Aanw. 5 Nov. Raming 
ƒ 2940. 

, I-IJIIM li . te 10'/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der verhooging van den 
Rijks-grooten weg der 2e klasse no. 4, van 's-Bosch naar de rivier de 
Maas. in de richting van Utrecht, provincie Noord-Brabant. Inl. bij den 
hoofdingenieur iu het 6e district, den arrondissementsingenieur Keurenaer, 
beiden te 's-Boscli. en don opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 5 
Nov. Raming / 12,650. ' 

M a a n d a g , I A Nov. 
' s - l lage , te 11'/, uur, door net ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van del.inge-
werken te A s | i e r e n , provincie Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur 
en den ingenieur in het 10 district, heiden te 's-llage, en tien opzichter 
La Fontijn, te Gorichem. Aanw. 8 Nov. Raming /' 1800 per jaar. 

' s - l l age , te l l 1 / , uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhoud van het Zederikkanaal 
met bijbehoorende werken eu het Hijksstoonigeinaal aan den Arkelschen 
dam, provincie Zuid-Holland, ged. 'sf inl. bij den hoofdingenieur enden 
ingenieur in het 10e district, beiden te 's-llage, en den opzichter La 
Fontijn, te Gorichem, Aanw. 8 Nov. Raming ƒ 33,000. 

I l i n s d a g , I A Nov. 
U t r e c h t , door de directie der Ned. Rijns|Hiorwegmaatschappij: het 

leveren van 25.000 stuks eikenhouten dwarsliggers, in 7 perceelen. Inl. 
hij den ingenieur van den weg. te Utrecht. 

W o e n s d a g , 17 Nov. 
' s - l lage , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van haggerwerk in het vaarwater tier Nieuwe-Maas, boven 
Brielle, tusschen tie kilometerraaien 157 cn 159, ter verbetering van de 
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Nieuwe-Maas, beneden de Oostpunt van Rozenburg. Inl. bij den ingenieur 
Leemans, te Rotterdam, en den adspirant-ingenieur Goekinga, te Rozen
burg. Aanw. 10 Nov,, te 11»/, uren. Raming j C800. 

V l l a g c , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voortzetten der verruiming van den bovenmond van de Botlek, tusschen 
de kilomoterraaien 147 en 149, ter verbetering van de Nieuwe Maas, 
heneden de oostpunt van Rozenburg. Inl. bij den ingenieur Leemans, 
te Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te lloek-van-llolland, 
Aanw. 10 Nov. Raming 1 0.44 per M' . 

D o n d e r d a g , is Nov. 
middelburg, te 10 uren. door het prov. best: het herstellen of ver

nieuwen van eenige provinciale waterstaatswerken en wegen, met hun 
onderhoud gedurende drie jaren, in te gaan 1 Januari'87, in 17 perceelen. 
Bilj. inzenden uiterlijk 17 Nov., te 8 uren. Inl. bij den hoofdingenieur, 
den ingenieur en de opzichters. 

V r i j d a g , 1 » Nov. 
' • - B o s c h , te lO'/j uren, door het ministerie van waterst. enz.: aan 

het gebouw van het prov, best.: het beplanten van eenige gedeelten 
der dijken langs de Zuiu-Willemsvaart, met bijbehoorende grondwerken, 
provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, 
den urrondissementsingenieur Keurenaer, den opzichter Wechuizen, allen 
te 's-Bosch, en den opzichter Pommée, te Aarle-Ilikstel. Aanw. 12 Nov. 
Raming ƒ 2580. 

Woensdag , 1 H e r . 
A n i N t e r d a m , te 1 uur, vanwege het ministerie van koloniën, in het 

zoogenaamd West-Indisch slachthuis 1 het onderhouden van en het aan
brengen van eenige ver be telingen benevens het doen van eenige her
stellingen aan het koloniaal établissement, gedurende de jaren 
'87. '88 en '80. Inl. bij den hoofdopzichter der landsgebouwen G. D. 
Wijndels de Jongh, te Amsterdam. Aanw. 24 Nov., te 10 uren. 

P r i j s o p g a a f gevraagd voor de levering van 40 stère klopkeien, 
franco voor den wal te Welsrijp en Iïion. Adres den burgemeester van 
Hennaarderadeel. 

Pr i j sopgaaf gevraagd voor de levering van 1000 a 1200 stère sintels, 
franco aan het water te Giekerk. Adres den administreerend kerkvoogd 
aldaar. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
K o u d u m , 11 Oct.: het bouwen van een kleine 

stclphuizinge te Ruigahuizum, onder beheer van 
den architect L. Kei Kina ; ingek. 5 bilj., als: 
J. Konst, te Bakhuizen, / 2868 
.1. Haarsma, » Balk, > 2845 
J. A. Schrale, » Warns, » 2688 
J. U. v. d. Mculen, » Hemelum, n 2516 
E. v. d. Veer, » Sondel, » 2239 
gegund. 

N i e u w o l d a . 12 Oct.: het schoonen van bet 
Zijldiep, het Nieuwe kanaal en het Koediep, 
benevens het uitbaggeren van eenige ondiepe 
plaatsen in laatstgenoemd kanaal, in vier perc.; 
minste inschr. waren voor: 
perc. 1, J. Edcns / 109 niet gegund. 

» 2, M. Kampuis, • 35 gegund. 
» 3, F. Hassing, » 88 » 
» 4, .1. Edens, » 275 » 
M r o o h o s . a Oct.: het bouwen van een 

stoomkunstververij en chemische wasscherij, voor 
P. en D. Iloekscma; ingek. 9 bilj., als: 
K. J. Pijnackcr, te Kollum, f 1683 
II. de Jong, » Dokkum, a 1647 
I). S. v. d. Meer, » Kootstertillc, » 1600 
J. G. v. d. Veen, » Augustinusga, » 1579 
J. H. Bos, > Twijzel, » 1557 
B. Kooi, ji Zuidhorn, » 1487 
M. J. Veenstra, i> Augustinusga, » 1444 
M. Westra, » Burum, » 1434 
K. v. Duinen, » Oldekerk, i> 1423 
gegund. 

Z u l d l i o r n , 16 Oct.: het verrichten van bag-

Senverk in de Matsloot, het Niesloterdiep en in 
e buitenrijte te Aduarderzijl, benevens bet op

ruimen van twee beschoeiingen te Aduarderzijl, 
in 3 perceelen. 

Perc . 1, ingek. 4 bilj.. als: 
Tj. Bos, te Bedum, ƒ 1850 
S. II. Kremer, » idem t 1815 
J. Smit, i> Groningen, > 799 
J. Kats, » Tolbert, » 375 
gegund. 

Perc . 2, ingekomen 3 bilj., als: 
Tj. Bos, te Bedum, / 3100 
S. II. Kremer, » idem » 3018 
H. II. Schimdt » Almenum (Friesl.),» 2178 

Niet gegund, als zijnde boven de begrooting. 
P e r c . 3, ingek. 9 bilj., als: 

Tj. Bos, te Bedum, ƒ 1450 
S. II. Kremer, » idem II 1432 
II. II. Schimdt, » Almenum (Friesl.),» 1351 
.1. Kerstra, » Ruigezund, » 1060 
W. de Vries, » Zoutkamp, » 980 
,1. v. d. Galie, » Ferwerd, » 952 
A. Woldring, a Zoutkamp, . 916 
J. Smit, » Groningen, a 669 
H. de Vries, » Wierumei'scbouw, » 415 
gegund. 

Vlissingen, 16 Oct.: lo. het leggen van 100 
M. cementriool in de Badhuisstraat; ingek. 1 
biljet van J. Monjé, te Vlissingen, voor J 1235. 
Gegund. 
_ 2o. bet leggen van een trottoir enz., op den 

Noorderzeebouïevard; ingek. 2 bilj., als: 
C. Maters, te Vlissingen, ƒ 2649.50 
J. Monjé, » idem » 2474 
gegund. 

K l o o s t e r b u r e n , 16 Oct.: het vergrooten iIer 
school te Ilornhuizcn en het leveren van het 
benoodigde ameublement; ingek. 7 bilj., als: 

gebouw, meubilair. 
P. v. Dijk. Don Hoorn, /' 1450 ƒ 318 
R. Wierenga, lllrum, 1420 325 
J. Holscher, Kloosterburen. J415 300 
II. Rozenga, Ulrum, 1290 282 
G. Struivenga, Warfum, 1185 
J. Snik, Kloosterburen, 310 
J. Iluizinga, Oldehove. 1143 240 

Beide perceelen gegund aan ,1. Huizinga. 
K a m p e n , 16 Oct.: het maken van een brug 

en bet verruimen en verdiepen van eenige water
leidingen ten behoeve van bet stoomgemaal voor 
de polders Broeken-en-Maten, Onderdijks, Haat
land en Buitendijks, in 6 perceelen. 

Pe rc . 1, ingek. 7 bilj.; 
hoogste inschr. E. I.ondii, Kampen, ƒ 570 
minste a C. Visscber, idem '» 436 
gegund. 

P e r c . 2, ingek. 5 bilj.; 
hoogste inschr. J. Wijnliolt, Kampen, / 1780 
minste » II. J. v. Dalfsen, Gene

muiden, » 692 
gegund. 

Pe rc . 8, ingek. 6 bilj.; 
hoogste inschr. i. Wijnliolt, Kampen, ƒ 635 
minste a Joh. Rook, idem » 247 
gegund aan G. J. Lucassen, idem voor » 387 

P e r c . 4, ingek. 3 bilj.; 
hoogste inschr. B. J. Koops, Kampen, ƒ 720 
minste » H. J. v. Dalfsen, idem » 399 
gegund aan G. J. Lucassen, idem voor» 487 

Perc . 5, ingek. B bill.: 
hoogste inschr. J. Wijnliolt, Kampen, ƒ 687 
minste » P. Wcstera, idem i> 394 
gegund. 

I J z e n d l J k e , 16 Oct.: het bouwen van eene 
kamer bij het post- en telegraafkantoor; ingek. 
5 bilj., als: 

J. A. Hochart, ƒ 630 
• J. Bleijenbergh, i 624 

F. v. d. Weijde, » 620.30 
D. Bruggeman, » 018.24 
T. de Rijcke, » 546 

Bergen-op-Zaom, 16 Oct.: het verlengen van 
den duiker, verbindende de voormalige vesting
gracht met het Pillckenswater en van dien, 
verbindende genoemde gracht met het reservoir 
van de suikerfabriek der lirma Laane, Rogier, 
Daverveldt en verdere werkzaamheden, een cn 
ander ten dienste van het aan te leggen park, 
onder beheer van den architect R. H. C. van 
Someren; ingekomen 3 bilj., als: 
J. J. Horsten, te Bergen-op-Zoom, ƒ 2780 
C. Bastiaanse, i i idem » 2709 
A. Gorren, » idem » 1937 

Niet gegund. 
E n k h u i z e n , 18 Oct.: bet herstellen en onder-

metselen van walmuren en slatten van grachten 
in de Karneinelksluis en het Wegje, benevens 
het doen van verstratingen aldaar, voor rekening 
der gemeente; ingek. 11 bilj., als: 
A. Bijl & Zn., te Enkhuizen, ƒ 3605 
J. Kofman cn Van 

Veen, » idem • 3600 
J. Mantel Sz., » idem » 3548.74 
J. v. Waardt, > idem » 3248 
W. Rienderhoff, > idem » 3106 
T. v. Dam, » idem » 3064 
C. de Wit, a Bovenkarspel, » 3032 
J. v. Marie en E. 

Kramer, » Enkhuizen, » 2763 
C. Liefhebber, » idem » 2630 
Z. de Vries, ï idem » 2599.99 
E. de Groot, » Beverwijk, » 2239 
gegund. 
Raming f 8061.925 

T i e l , 19 Oct.: het verdiepen en verbreeden 
vaa de zoogenaamde Oude-Wetering aan de 
Rijkschesluis tot het Hoekgraafsclie Schutlaken; 
minste inschr. L. Brand Dz., teGiesendam, voor 
f 15,393, aan wien het werk is gegund. 

s teenbergen , 19 Oct.: bet aanleggen van 
7500 M a winterkramrnat, op den zeedijk van den 
Prins- Willem-Frederik-Karelpolder, in het Slaak; 
minste inschr. J. L. Geluk, teTbolen, voor ƒ 670. 

's-l lage, 20 Oct.: hot wegruimen van een in 
de rivier den Geldcrschen IJsel, nabij Dommer-
holt, onder de gemeente Gorsel, tusschen de 
kilometerraaien 60 en 61 gezonken vaartuig; 
ingek. 9 bilj., als: 
E. v. Goor, te Kampen, ƒ 3830 
A. v. d. Tak, » Goedereede, » 3640 
F. ten Zijtholl' & Zn., » Deventer, » 3470 
A. Fisscher, » 's-Bosch, >i 2460 
J. v. Aller, » Hasselt, » 2448 
J. v. d. Wal, » Harlingen, a 2423 
B. v. Tifl'elen, » Leeuwen, » 2219 
B. Schepman, » Kampen, » 1674 
Th. Meijer, » Arnhem, » 1649 

l l o l t u m . 20 Oct.: het bouwen eener nieuwe 
parochiale kerk en het verhoogen van den toren, 
onder beheer van den architect J. Kayser, te 
Venloo; ingekomen 12 bilj.. als: 
Perquin, te Bcrkel (Z,-H.), ƒ 14,837 
Meijs, » Put-Schinnen, » 14,545 
Verstraalen, i i Odilienbcrg, » 13,900 
Groendael, » 's-llage, » 13.357 
Ooppes, » Venloo, » 12,992 
Coster, II Guttekoven, » 12,490 
Mestrom, » Maasbracht, » 12,239 
Bekken, » Sittard, , 11,755 
Gielen, » Kessel, » 11,694 
Pollaart, » Maasniel, » 11,285.50 
Ubags, » Echt, » 10,185 
Ubags, » Nieuwstad, » 9,949.44 
gegund. 

I l l nde loopen , 20 Oct.: het verbouwen der 
bestaande openbare school in vier lokalen en het 
bijbouwen van een vijfde lokaal; ingekomen 8 
bilj., als: 
F. Hamburg, te Bolsward, ƒ6840 
J. A. Smit, D Hindeloopen, » 0094 
S. W. de Boer, » Workum, » 5644 
A. S. Wiggerts, » Hindeloopen, » 6600 
P. Kampman, » idem » 5537 
J. A. Schrale, » Warns, » 5245 
I'. T. Geiisma, • Hindeloopen, » 4845 
S. Bonieman, » idem * 4578 

Behoudens goedkeuring van den minister van 
binnenlandsche zaken, gegund. 

G r o n i n g e n , 20 Oct.: het bouwen van een 
badhuis op het eiland Schiermonnikoog, onder 
beheer van don architect J. I'. Hazeu, te Gro
ningen, ingek. 13 bilj.; als: 
J. A. de Graaf, te Sneek ƒ 60,500 
J. D. Gaasterland, a Schiermonnikoog » 49,000 
W. C. Schaafsma, > idem. B 47,447 
D. J. Kcuning, a ITreterp » 46,800 
S. Hoogeveen, » Dokkum » 45,000 
J. Huizinga, i> Oldehove » 44,018 
M. Westra, » Hurum » 43,427 
K. G. Kcuning, » Tornaard u 42,919 
J. Heikens, » Appingedam » 42.350 
T. Y. Jelsma, » Groningen » 40|976 
K. .1. Kalt, » Heerenveen » 38,889 
S. Erich en G. II. 

Vollmer, » Dokkum » 38.591 
F. P. de Jong, >• Nes » 37,500 
gegund aan S. Erich en G. 11. Vollmer. 

H a a r l e m , 21 Oct.: het driejarig onderhoud 
der duinen op het eiland Vlieland, onder beheer 
van het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid; ingek. 7 bilj., als: 

per jaar, 
Andries Bos, te Terschelling, ƒ 3065 
A. C. Zwart, » idem » 2725 
J. J. Bakker, j idem t 2685 
Anne Bos, » Nieuwediep, » 2596 
C. Bos Az., » Dordrecht, » 2530 
K. F. Bakker, » Vlieland, 5 2474 
J. Reedekcr, » idem a 2370.50 
Raming » 2900 

H a a r l e m , 21 Oct.: het doen van eenige ver
anderingen en vernieuwingen aan de woning 
van het hoofd der burgerschool aan het Klein-
Heiligland; ingek. 13 bilj., als: 
Gebr. v. Campen, te Haarlem, ƒ 2923 
P. Brinkman Pz., » idom » 2745 
II. London, > idom » 2733 
B. Hagen, > idem 1 2695 
A. Rinkcma, 11 idem » 2690 
C. Cobelens, i> idem » 2669 
J. S. v. Velthuijsen, >i idem » 2615 
J. P. A. Nelissen, » idem » 2588 
Wed. A. Capteijn & Zn., » idem » 2563 
J. B. Peijra, » idem a 2543 
A. Koen en N. H. 

Braakenburg, » Overvecn, 1 2492.70 
J. B. Lasschuit, 1 Haarlem, » 2485 
L. Blad, a idem a 2456 
gegund. 
Raming ƒ 2760 

O u d - B e i e r l a n d , 21 Oct.: de levering van 60 
last stortsteen voor den polder Zuid-Beierland; 
ingek. 7 bilj., als: 

franco boord franco wal 
E. Jansen, Luik, f 4.70 
C. Marécbal, idem 7.50 ƒ 11.20 
T. J. Smits Jr., Dordrecht, 4.44 
A. M. Langcveld, Hardinks

veld, 8.95 
Erven II. Trip.. Rotterdam, 3.73 
Soc. anonyme des carrières, 

Antoin (bij Doornik), 0.86* 
Alles per last van 2000 KG. 
H a a f t e n , 21 Oct.: het maken van basalt

glooiing met bijbehoorende leverantién, langs een 
gedeelte van den oever aan den Ambtswaard, 
onder Opijnen, beslaande ongeveer 1620 M 1 ; 
ingek. 20 bilj.; minste inschr. P.W. van Hattum, 
te Tuil, voor f 3.37 per M 1 , aan wien het werk 
is gegund. 

A m b t - l l a r d e n b e r g , 21 Oct.: het bouwen van 
eene openbare school voor 270 leerlingen in de 
buurtschap Slagharen; ingek. 20 bilj., als: 
H. J. Pin, te Steenwijk, f 11.700 
B. v. d. Plas Lz., 11 idem » 11,600 
C. Eckbard, » Almeloo, » 10,840 
M. in 't Hout, » Avereest, » 10,631 . 
II. Schotkamp Hz., » idem 11 10,495 
L. Smink, :i Lntten, 11 10,450 
II. Schotkamp, 11 Avereest, 11 10,400.95 
II. Brouwer, a Huizen, » 10,400 
E. Groenink, 1 Steenwijk, » 10,349 
II. Schinunelpennink,» Assen, » 10,250 
A. Niebuis, » Hoogeveen, a 10,150 
J. Bouwkamp, »i Ztiidwolde, a 9.999 
B. Kip, » Avereest, » 9̂ 843 
W. Kosters, 11 idem 11 9,780 
II. Molenhorst, » Gramsbergen, » 9,770 
J. Klennneijer, a Avereest, a 9,700 
F. de Herder, » Zwolle, 0 9,695 
A. Eppink en W. 

Welmers, i> Lutten, > 9,200 
II. v. Dijk, » idem 11 9,092 
.1. P. Bock, » Assen, > 8,781 

's-Hage, 22 Oct.: het aanleggen en rioleeren 
van straten in het Princevinkenpark; minste 
inschr. A. de Waard en J. C. Diercks, tc's-IIage, 
voor ƒ 19,398. 



D E O P M E R K E R . 

Hr.ikel, 22 Oct.: het leveren van 13 dikke 
vimmen noodhout met de noodige latten en 
palen, voor den Bommelerwaard boven den Mei-
dijk; minste inschr. waren: 
P. Pannekoek, 2 vimmen ad / 40 ƒ 80 
Corn. Hobo, 8 » » i 39 » 312 
T. A. v. Dalen, 2 » » I 39 » 78 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E R 
van Z A T E R D A G 30 O C T O B E R 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag, 1 .\ov, 

Amaterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van vier landhoofden met ijzeren afsluitbalken, voor 

de nieuwe petroleumhaven, in den Amsterdamse hen polder; 
2o. het bouwen van een steenen walmuur langs de Nieuwe Prinsen

gracht, ter vervanging van de beschoeiing aan de zuidzijde van het 
armenhuis; 

8o. het rioleeren van eenige straten in de gemeente. 
Inl. ten kantore van den stadsingenieur, raadhuis, kamer no. 106. 
M e d e m b l i k , te 12 uren, door de locaa .spoorwegmaatschappij Hollands 

Noorderkwartier, op het Koggenhuis: bestek no. 12, het maken van 
de grond- en kunstwerken, het leggen van spoorbaan en wissels, het 
maken en plaatsen van afdeelingsteekens en afsluitingen en het uitvoeren 
van eenige andere werken, ten behoeve van den locaa Ispoor weg 
Medemblik—Hoorn. Inl. bij den ingenieur Krieger, te Medemblik. 

Groningen, 'savonds te 8>/i uren, door het bestuur der naamlooze 
vennootschap »de Groninger volksgaarkeukens en kosthuizen", in een 
zijner lokalen: het afbreken van eene behuizing en daarvoor in plaats 
bouwen van eene nieuwe behuizing aan het gedempte Zuiderdiep, met 
bijlevering van alle bouwstoffen, transporten, enz. Inl. bij den architect 
K, W. Lit. Aanw. gehouden. 

D i n s d a g , 2 Nov. 
D e l f t , te 12 uron, door den directeur der artülerie-stapel-en-con-

structiemagazijuen, in de Houttuinen: do levering van eiken-, esschen-, 
dennen-, grenen-, vuren- en iepenhout, in 9 perc, ten behoeve van 
gemelde magazijnen. 

F,o teliede. te 12 uren, in het hotel de Graall": het bouwen van 3 
woonhuizen op een terrein aan den Berkenkamp, aldaar, voor \V. G. 
Kromhout van der Meer. Aanw. te 10 uren. 

Woenadag , 3 NOT. 
S c h i e d a m , te 2 uren. door het R.-K. par. armbestuur, in de sociëteit 

Harmonie, buiten de Vlaardingerpoort: het afbreken van oen pakhuis-
pand aan de Korte Haven, wijk A no. 133. en van eene mouterij en eene 
branderij aan de Westmolenstroat, wijk A no. 170. te Schiedam, en het 
op die plaats daarstellon van een zustergestiebt en schoollokalen. Inl. 
bij den architect T. L. Kanters, te Rotterdam. Aanw. gehouden. 

D o n d e r d a g , -ft- Nov. 
A r n h e m : het maken van kribben langs den linkeroever der rivier 

den Neder-Uijn. voor de stadswaardon, te Arnhem. Aanw. 2 Nov.. te 
10 uren. 

V r i j d a g , .» Nov. 
(.inn ngrn. te 12 uren, door het prov. best.: het beplanten van 

provinciale wegen en het onderhouden daarvan tot I Dec. '89, {n 7 
perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur en deu ingenieur van deu prov. 
waterstaat, te Groningen. 

'a-Hage. te 1 uur, dooi- burg. en weth.: het dempen en rioleeren 
van een sloot in het terrein, g« legen langs tie Hoef kade tusschen de 
Falck- en Fannius-Scholtenstraat, te 's-IIage. Aanw. 3 Nov., te 10 uren. 

Z a t e r d a g , H Nov. 
A m a t e r d a m , te 11 uren, aan de Rijkswerf der marine, deleve

ring van: 
lo. 74,000 KG. noordschen hennep, in 8 perceelen. 
2o. 1580 KG. verzinkt ijzerdraad. 
O k e r i e r p (Fr.), te 12 uren, namens de erven Van Boelens: het af

braken van de bestaande en het bouwen van eene geheel nieuwe 
boerenplaats, in gebruik bij J . Boorsma, aldaar. Inl. bij den architect 
L. de Goed, te Beetstcrzwaag. Aanw. 4 Nov., te 3 uren. 

M a a n d a g , s Nov. 
A m a t e r d a m , tc 2 uren, door de lloll. IJzeren-spoorwegmaatschappij, 

in kamer 46 van het centraal administratiegebouw: Bestek no. 300, 
het maken van een verhoogd perron met abri en de fundeeringen voor 
eene ijzeren overkapping, met het lossen, stellen en gedeeltelijk verven 
dezer overkapping en bet uitbreiden van tie spoorinriehtingeii op bet 
stationseinplacement Baarn, met bijbehoorende werken, Inl. bij den 
ingenieur van den weg, te Amsterdam. Raming J 10,500. 

Dinsdag . tt Nov. 
Z a l t - B o m m e l , te 1 uur, door het polderdistrict van den Bommeler

waard boven den Meidjjk, in het Stadskofliehuis: de levering v;m nood-
hout. Inl. bij den opzichter II. Leemhuis, te Zalt-Bommel. 

Woensdag , 10 Nov. 
'a-Dage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het weg

ruimen van een in de Nieuwe Maas onder de gemeente Ridderkerk, 
nabij het huis ten Donek, tusschen Me kilometerraaien CXXXII en 
CXXXIll gezonken vaartuig. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur 
Leemans en den opzichter Verzijl, beiden te Rotterdam. Aanw. 3 Nov., 
van 9—12 uren. 

r.iisrlietlc. te l uur, door buig. en weth.: de verbouwing en bij-
bouvving der industrie*' en handelsschool, het. bouwen van een gyinna-
stiekgebouw en het maken van meubelen, een en ander ten dienste der 
Nederlandsche school voer Nijverheid en Mande!, te Enschedé. Bilj. 
inzenden uiterlijk 9 Nov., voor 3 uren. Inl. bij den architect J. Moll, 
te Hengeloo. Aanw. 8 en 9 Nov., te 10 uren. 

Vrijdag, 12 Nov. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de Rijks
werken op de binnenreedo en van den zelfregistroerenden getijmeter te 
Brouwershaven, behoorende tot de zeewerken in de provincie Zeeland. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, en den 
ingenieur, te Goes. Aanw. 4 en 6 Nov. Raming ƒ 609 per jaar. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van den 
Rijksdam, de terp en den zeifregistreerenden getijmeter te Bath, be
hoorende tot de zeewerken in de provincie Zeeland. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het l ie district, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. 
Aanw. 4 en 6 Nov. Raming f 670 per jaar. 

'a-Boach, te lO'/j uren, door het ministerie van waterat. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van twee wisselplaatsen 
op do Zuid-Willemsvaart, provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 6e district, den ingenieur Keurenaer, beiden te's-Bosch, 
en den opzichter Pommée, te Aarle-Rikstel. Aanw. 5 Nov. Raming 
ƒ 2940. 

'a-Koarh, te lO1/» uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het voortzetten der verhooging van den 
Rijks-grooten weg der 2e klasse no. 4, van 's-Bosch naar de rivier de 
Maas. in de richting v:in Utrecht, provincie Noord-Brabant. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 6e district, den arrondissementsingenieur Keurenaer, 
beiden te 's-Bosch. en den opzichter Vroeg, te Crevecocur. Aanw. f» 
Nov. Raming ƒ 12,650. 

Zwolle, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best: het verbouwen van de Uijks-lagero-school 
te Willemsoord, gemeente Steenwijkerwold, en het doen van herstellin
gen aan do onderwijzorswoning. aldaar. Inl. bij den rijksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen, te 's-IIage, en den hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen, J. C. Hubscher. te Groningen. Aanw. 5 Nov., te 
1 uur. Raming ƒ 10,200. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best: het kanaliseeren van 
de Tjonger (2e gedeelte). Inl. bij den hoofdingenieur van den prov. 
waterstaat te Leeuwarden. Aanw. 9 en 10 Nov.; op 9 Nov. aanvangende 
te Heerenveen te 8'/i uren. Raming ƒ 414.260. 

Maandag, IS Nov. 
'a- l lage, te 11 Vj uur, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van de Lingo* 
werken te \speren, provincie Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur 
en den ingenieur in het 10 district, beiden te 's-Hage, en den opzichter 
La Fontijn, te Gorichem. Aanw. 8 Nov. Raming /' 1800 per jaar. 

' a - l lage , te l l ' / j uien. door het ministerie van waterst.tat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het onderhoud van het Zedorikkanaal 
met bijbehoorende wérken en bet Rijksstoomgeinaat aan den Arkelsehcn 
dam, provincie Zuid-Holland, ged. 'K7. Inl. bij tien hoofdingenieur en den 
ingenieur in het 10e district beiden te 's-llage, en den opzichter La 
Fontijn, te (Jorichem. Aanw. 8 Nov. Raming ƒ 33,000. 

R o t t e r d a m , te 11 uren. namens C. Jami». in het hotel Van Sett^n, 
aldaar: het maken van eene fabriek van banket-, chocolaad-en suiker
werken, met woonhuis en stalgebouw aan de llugo-de-Grootstraat, te 
Botterdam. Inl. bij den architect J. S. C. van de Wall. 

D i n s d a g , ttl \ o v . 
L'trecht, door de directie der Ned. Rijnspoorwegmaatschappij: het 

leveren van 25.000 stuks eikenhouten dwarsliggers, in 7 perceelen. Inl. 
bij den ingenieur van den weg. te Utrecht. 

Woensdag , 17 Nov. 
' a - l lage. te II uren. door bet ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van baggerwerk iu het vaarwater der Nieuwe-Maas, boven 
Brielle, tusschen de kilometerraaien 157 cn 159, ter verbetering van de 
Nieuwe-Maas, beneden de Oostpunt van Rozenburg. Inl. bij den ingenieur 
Leemans, te Rotterdam, en den adspirant-iiiL'onieur (iockmga, te Rozen
burg. Aanw. 10 Nov.. te U ' / 2 uren. Raming ./ 6800. 

' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voortzetten der verruiming van den bovenmond van de Botlek, tusschen 
de kilometerraaien 147 en 149. ter verbetering van de Nieuwe Maas, 
beneden de oostpunt van Rozenburg. Inl. bij den ingenieur Leemans, 
te Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te lloek-van-llolland. 
Aanw. 10 Nov. Raming ƒ 0.44 per M 3 . 

's-Hage, te 11 uren, door liet ministerie van waterst. enz.: het uit
voeren van baggerwerk, tot onderhoud van de bodemdiepte in do 
berghaven voor Rijksvaartuigen te Hoek-van-Holland, behoorende tot het 
onderhoud en herstel der werken aan den lloek-van-llolland. Inl. bij 
den ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den opzichter Van liloois. te 
Hoek-van-Holland. Aanw. 10 Nov., te 12 uren. Raming ƒ 0.37 per M J . 

D o n d e r d a g , tH Nov. 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het prov. best: het herstellen of ver

nieuwen van eenige provinciale watoistaatswerken en wegen, met hun 
onderhoud gedurende driejaren, in te gaan I Januari '87, in 17 perceelen. 
Bilj. inzenden uiterlijk 17 Nov.. te 3 uren. Inl. bij den hoofdingenieur, 
den ingenieur en de opzichters. 

i:II -tr (Dr.). te 12 uren, door de directie van het Oranjekanaal, in 
het Maatschapjpnhtlü: n. het bouwen van een bouten schutsluis in het 
Oranjekanaal bij Zuidbarge. gem. Emmen; h. het bouwen van een steenon 
woning bij de sluis; bet bouwen van een bouten draaibrug, in de 
onmiddellijke nabijheid van de sluis. Inl. bij den hoofdop/.ichler J, 
Lokker, te Kunnen. Aanw. 16 en 17 Nov., van 10—4 uren. 

Arnhem, te 2 uren, door den directeur van de gemeentelijke gasfa
briek, te zijnen kantore: de levering van 150 stuks Kngolsche-ijzoron 
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gasbuizen, wijd 40.5 cM., cn 105 stuks idem, wijd 25.6 cM., zoomede 
eenige hulpstukken en waterbakken. 

V r i j d a g . 1» Nov. 
' s -Hosrh , te 10'/, uren, door het ministerie van waterst. enz.: aan 

het gebouw van bet prov. best.: het beplanten van eenige gedeelten 
der dijken langs de Zuid-Willemsvaart, met bijbehoorende grondwerken, 
provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het Ge district, 
den arrondissementsingenicur Keurenaer, den opzichter Wcehuizen, allen 
te 's-Bosch, en den opzichter Pommée, te Aarle-Rikstel. Aanw. 12 Nov. 
Raming 2580. 

Vteen tdag , 24 Nov. 
' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken en stellen van den ijzeren bovenbouw voor de draaibrug in den 
omgclegden grooten weg van Utrecht naar Leiden, onder de gemeente 
Utrecht, provincie Utrecht, bchoorende tot dc werken voor den aanleg 
van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. 
hij de.i hoofdingenieur Wellan, cn den ingenieur Kemper, beiden te 
Utrecht. Aanw. 17 Nov., te 1 uur. Raming ƒ 19,980. 

W o e n s d a g , 1 l i e r . 
Amsterdam, te 1 uur, vanwege het ministerie van koloniën, in het 

zoogenaamd West-Indisch slachthuis: het onderhouden van cn het aan
brengen van eenige verbeteringen benevens het doen van eenige her
stellingen aan het koloniaal établissement, gedurende dc jaren 
'87. '88 en '89. Inl. bij den hoofdopzichter der landsgebouwen G. D. 
Wijndcls de Jongh, te Amsterdam. Aanw. 24 Nov., te 10 uren. 

PrIJsopgaaT gevraagd van straatklinkers, 
handelaar A. C. de Mooij, te Zieriksee. 

Adres letter S. boek-

D E O P M E R K E R . 

A F L O O P 

A A N B E S T E D I N G E N . 
« a a s t m e e r . 18 Oct.: het bouwen van een 

schoolgebouw met onderwijzerswoning voor de 
Chr. Nat. Hulpvereeniging; ingek. 7 bilj.; minste 
inschr. A. P. Wiersma, te Gaastmeer, voor ƒ4340, 
aan wien het werk is gegund. 

' s - l lage , 22 Oct.: het aanleggen en rioleeren 
van straten in het Prinscnvinkenpark; ingek. 11 
bilj., als: 
T. Ilutchins, 's-Hage, f 24,650 
O. Keij, Rotterdam, » 23,700 
A. Korteweg, Zevenbergen, j 23,500 
G. v. d. Drift, 's-Hage, » 23,000 
Van Bergen Henegouwen, idem i 22,749 
A. de Borst, Papendrecht, » 21,974 
T. Langerak, 's-llage, » 21,100 
J. v. d. Ham, idem t 20,750 
J. de Bruijn, idem » 20,685 
H. Jongenuurger, Waddinksveen, » 19.860 
A. dc Waard en J. C. Dierks, 's-Hage, » 19,398 

B u r g , 22 Oct: het maken van werken tot 
oeververdediging der waterkeeringen van den 
calarniteusen polder Burg-en-Westland; ingek. 
7 bilj., als: 
W. Volker, Sliedrecht, f 9450 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, » 8900 
P. Vink, Noordgouwe, » 8862 
C. Bolier Cz., Bruinisse, > 8667 
B. den Exter v. d. Brink, Krabhendijke, » 8463 
H. J. Romeijn, Burg, i> 8120 
J. Tollenaar, Neuzen, » 8060 

O u d e - P e k e l a , 23 Oct., voor rekening der 
gemeente: lo. het bouwen van eene nieuwe 
school; minste inschr. S. Strating, aldaar, voor 
ƒ 7850.74. 

2o. het bouwen van eene onderwijzerswoning; 
minste inschr. K. Hensema, aldaar, voor ƒ2999.99. 

M i d d e l b u r g , 23 Oct.: het bouwen eener villa 
in de gemeente Oostkapelle, nabij Domburg; 
ingek. 9 bilj., als: 
W. Lock, te Steenbergen, / 52,000 
C. A. Goethals, » Middelburg, > 48,960 
A. Goedeman, » Hansweerd, » 48,000 
P. Sonius, » Middelburg, > 47,600 
B. v. Verre, » Noordgouwe, i 44,444 
M. K. Jeras & Zn., > Middelburg, > 43,960 
P. L. v. Miert, » idem » 43,000 
J. M. v. Ditmars 

& Zn., i idem » 42,940 
C. Maters, » Vlissingen, » 37,660 

H a r e n 25 Oct.: het bouwen van een gemeente
huis met veldwachterswoning, onder beheer van 
den architect A. R. Kramer, te Groningen; 
ingek. 29 hilj.; minste inschr. II. Steenstra, te 
Zuidlaren, voor ƒ 5890. Gegund. 

A m e r a l e a r t , 25 Oct.: het bouwen van een 
woonhuis voor S. van Heulen; ingekomen 14 
bilj., als: 
W. H. v. d. Burg, te Amersfoort, / 6200 
C. v. Hamert, » idem » 6190 
B. Lensing, i idem » 5989 
J. v. d. Geest, • idem » 5950 
Eijbergen, » idem » 5900 
T. de Brujjn, • Hoogland, » 5899 
Gijsberts, > Amersfoort, » 5782 
Chr. Lensing, » idem » 5488 
J. W. Boshuizen, » idem » 5290 
Klaarenbeck, » idem » 5200.110 
C. Diters, » idem » 5100 
L. v. Achterberg, » idem i 4959 
H. Heijhjgei-s, » idem » 4923 
P. Vlasman, » Utrecht, » 4886 

' s - l lage , 25 Oct.: het uitdiepen van een ge
deelte van den Hollandschen Usel, provincie 
Zuid-Holland; ingek. 5 hilj., als: 
J. de Vahl, te Gouda, / 3000 
L. Brouwer, » idem » 2940 
J. Zalmen, » Ammerstol, i 2500 
J . de Jong Az., » idem » 2476 
T. Kleijn, » Sliedrecht, » 2398 
Raming » 1800 

W i n t e r s w i j k . 25 Oct.: het bouwen vaneen 
woonhuis aan de Speelstraat, voor J. II. Kimmels; 
ingekomen 5 hilj., als: 

Odink, / 2427 
Toebcs, • 2309 
M. Siepe, » 2297 
Ter Haar, » 2234 
Sellink, » 2220 
gegund. 

Amers foo r t . 26 Oct.: het bouwen van een 
heerenhuis met stalgebouw aan den weg van 
Amersfoort naar Oud-Leusden, onder beheer van 
de ingenieurs F. M. L. Kerkhof)' en P. du Kieu 
Fz.; ingek. 5 biljetten; 
hoogste inschr. G. Prins, Amersfoort, J 37,900 
minste » A. van Doornik, Baarn, » 31,924 

' • -Hage, 27 Oct.: het uitvoeren van bagger

werk in de rivier de Oude-Maas, onder de 
gemeenten Dubbeldam en Groote Lindt; ingek. 
7 bilj., als: 
L. A. v. Haatten, Sliedrecht, ƒ 15,690 
A. L. v. Wijngaarden Uz., idem > 15,300 
D. Volker, Dordrecht, » 14,800 
P. A. Bos. Gorichem, » 14.450 
T. Volker, Dordrecht, ƒ 12,900 
J. Hilleu. Grave, » 12,500 
H. Bennink II.Rz., Utrecht, » 12,600 
Raming » 17,300 

Ossendrech t , 27 Oct.: het uitvoeren van 
vernieuwingen en herstellingen aan het kerk
gebouw en de pastorie der Ned. Herv. gemeente, 
onder beheer van den architect A. C. Buijzerd, 
tc Breda; ingek. 2 bilj., als: 
0. Bastiaanse, te Bergen-op-Zoom, f 2020 
P. C. Baerents, > Ossendrecht, i 1997 

Hengeloo, 27 Oct.: het bouwen van eene 
tuinmanswoning met loods en tuinmuur, voor 
D. W. van Wullften Pal the, onder beheer van 
den architect J. Moll, aldaar; ingekomen II 
bilj., als: 
F. Morselt, te Borne, ƒ 3675 
A. J. Wilmink, > Hengeloo, '• 3514 
W. v. Leeuwen, » idem » 3413 
A. H. M. Wesselink, • idem » 3364 
H. J. Scholten, n Delden, » 3319 
C. J. Louw, i Hengeloo, » 3294 
W. ten Dam, » idem r> 3290 
J. H. Boonk, a idem » 3286 
J. Brummelhuis, a idem » 3097 
H. J. Frantsen, » idem » 2968 
A. Sieverink, » Groenloo, n 2759 
gegund. 

Ierseke, 27 Oct.: het bouwen van een nieuwen 
toren aan de Herv. kerk, aldaar, onder beheer 
van den architect J. 11. Hannink, te Goes; ingek 
11 biljetten; 
hoogste inschr. Beaufort, Wemeldinge, f 16,200 
minste » Goeman, Ierseke, » 11,975 

H a a r l e m , 28 Oct.: het uitvoeren van eenig 
baggerwerk, in het Noordzeekanaal vóór de 
sluizen tc Spaarndam; ingek. 11 bilj., als 
C. Bos, 
C. J. Hartog, 
R. Schreuders, 
C. .1. Kalis Jz.. 
L. Pot, 
J. J. Bekker. 
J. v. 

te Haarlemmermeer, ƒ 8900 
Amsterdam, 
Kolhorn, 
IJmuiden, 
Buiksloot, 
Lent, 

Houwelingen, » Amsterdam, 

» 8000 
» 7999 
» 7960 
» 7400 
» 7298 
» 7200 
» 6900 
» 5427 
» 5310 
> 4660 

W. Giiedkoop 
B k , • 

idem 
Y. de Vaal, n Gouda, 
F. H. Thomasse, » Nijmegen, 
C. Bos Az.. » Dordrecht, 

Haarlem. 28 Oct.: het dempen van de 
Rustenburgersloot, het transporteeren en leggen 
van een bij de gemeente voorhanden riool van 
portland-cement, het ophoogen van het terrein 
eu plaatsen van schociingen, aldaar; ingekomen 
3 bill., als: 

te Haarlem, / 1450 
> idem » 1399 
» idem » 1387 

J. B. I.a-S -linit, 
C. .1. Koelemeij, 
H. London, 
gegund. 
Raming 

Zevenaar, 
ƒ 1400 

Oct.: het bouwen van een 
dijksmagazijn met heemraad- en dijkwachtkamer 
onder één dak, op het binnenbeloop van den 
Leuvenschendijk, Dij hectometernaal no. 108, 
onder de gemeente Groesscn, met bijlevering der 
benoodigde materialen, arbeidsioonen enz., uit
gezonderd de grond of aarde tot aanbermingen 
ophooging; ingek. 8 bilj., als: 
II. J. Masselink, Doetinchem, / 3877 

» 3686 
» 3588 
a 3569 
'i 3543 
» 3469 
» 3344 

W. J. Otten, Herwen-en-Aerdt 
W. Okkes, /evenaar, 
B. J. Wiehers en G. Polman, idem 
II. Jansen. Didam, 
J. II. Verbetten, Pannerden, 
II. Segers, Didam, 
M. Rahen, idem » 3088 
gegund. 

K a t w i j k . 28 Oct.: het uitbaggeren van het 
Prins-Hendrikkanaal; ingek. 2 bilj., als: 
D. K. Bons, te Sliedrecht, / 630 
Z. v. Duijn, » Katwijk-aan-Zee, D 296.75 

sidirv r a Ingen. 29 Oct.: het bouwen van eene 
villa, stal, koetshuis en koetsierswoning op het 
terrein, genaamd Olanda, aan den Van-Stolkwcg, 
in het Scheveningschc park, onder beheer van 
den architect A. van Ameijden van Duijtn Az., 
tc Rotterdam; ingekomen 13 hilj., als 
J. S. Wennekes, 
W. Leder, 
H. v. Jaarsveld, 
A. C. Paardekooper, 
C Meijers, 
O. v. Rassel, 
II. v. Bergen Hene

gouwen, 
A. Stigter, 

te 's-Hage, 
» idem 
» idem 
it idem 
» idem 
» Utrecht, 

> 's-Hagc, 
» idem 

f 85,000 
ii 82,343 
» 82,197 
» 81,000 
r, 79,987 
» 77,948 

> 78,200 
» 76,189 

H. E. de Baan, te Scheveningen, ƒ 72,244 
Muller en Droogleever 

F"ortuhn, » Rotterdam, > 72,000 
A. de Haan, » idem > 70,800 
H. J. Heiman & Zn., » idem » 69,984 
A. P. Boef; » Kralingen, i 69,590 
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M a a n d a g , 8 Nov. 

Amsterdam, te 2 uren, door de Hol). IJzeren-spoorweg 
in kamer 46 van het eentraal administratiegebouw: Bestek no. 31 
het maken van een verhoogd perron met abri en de fundeeringen voor 
eene ijzeren overkapping, met het lossen, stellen en gedeeltelijk verven 
dezer overkapping en net uitbreiden van de spoor inrichtingen op het 
stationsemplacement Baam, met bijbehoorende werken. Inl. bij den 
ingenieur van den weg, te Amsterdam. Raming J 16,500. 

G r o n i n g e n , te 8 uren, door H. F. Broekman, in het logement van 
H. Vos Kz.: het bouwen van een magazijn met bovenwoning in de 
Nieuwe-Ebbingestraat, op het perceel kadastraal bekend sectie F no. 
1448, met de leverantie van alle daartoe benoodigde materialen. Inl. 
bij den architect K. Hoekzema, aldaar. Aanw, gehouden. 

E n s c h e d é , te 8 uren, door F. W. Ameling, bij F. A. A moling: het 
bouwen van een woonhuis op een terrein aan denNoorderhagen. Aanw. 
te 10 uren. 

D i n s d a g , » Nov. 
Zalt-Bommel, te 1 uur, door het polderdistrict van den Bommeler-

waard boven den Men lijk. in het Stadskofliehuis: de levering van nood-
hout. Inl. bij den opzichter II. Leemhuis, te Zalt-Bommel. 

Woensdag , 10 Nov. 
'ullage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het weg

ruimen van een in de Nieuwe Maas onder de gemeente Ridderkerk, 
nabil het huis ten I)onck, tusschen de kilometerraaien CXXXII en 
CXXXIH gezonken vaartuig. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur 
Leemans en den opzichter Verzijl. beiden te Rotterdam. Aanw. genouden. 

E n s c h e d é , te 1 uur, door burg. en weth.: de verbouwing en bij-
bouwing der industrie- en handelsschool, bet bouwen van een gymna-
stiekgebouw en het maken van meubelen, een en ander ten dienste der 
Nederlandsche school voor Nijverheid en Handel, te Enschedé. Bilj. 
inzenden uiterlijk 9 Nov., vóór 3 uren. Inl. bij den architect J. Moll, 
te Hengeloo. Aanw. 8 en 9 Nov., te 10 uren. 

Donde rdag , t l KOT. 
D e l f t , te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 

in het gemeenlandshuis: de levering van a. diverse rijs mate ri al en en h. 
10,000 bos riet. ten dienste der zeewering. Bilj. inzenden 10 Nov., roer 
7 uren. Inl. bij den fahrieklandmeter J. P. van den Berg Jz., te Delft. 

G r o n i n g e n , te 123/t uren, door burg. en weth.: 
lo. dc levering van gesmeed ijzer, ged. '87; 
2o. idem van steen, kalk, cement enz., ged. '87; 
3o. idem van lood. zink enz., ged. '87; 
4o. idem van hardsteen enz., ged. '87; 
5o. idem van rongen, spijkers enz., ged. *87. 
Bilj. inzenden uiterlijk 10 Nov. 
OiiMt er l i rek , te 0 uren. door den bouwkundige H. A. Klaassen. in 

het kofliehuis Rozande: het bouwen eener villa met bijlevering van alle 
materialen en arbeidsloonen. Inl. bij genoemden bouwkundige. Aanw. 
9 Nov., te 10 uren. 

G r o n i n g e n , te 8 uren. door het bestuur der vereeniging de Har
monie: de levering van 600 zualstoelen van uoteboomenhout. Inl. bij 
den bouwkundige van genoemde vereeniging 11. Raammaker. 

V r i j d a g , 12 Nov. 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov, best.: bet driejarig onderhoud van de Rijks
werken op de binnenreede en van den zelfregistreerenden getijmeter te 
Brouwershaven, behoorende tot de zeewerken in de provincie Zeeland. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, en den 
ingenieur, te Goes. Aanw. gehouden. Raming ƒ 609 per jaar. 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van den 
Rijksdam, de terp en deu zelfregistreerenden getijmeter te Ha tb, be
hoorende tot de zeewerken in de provincie Zeeland. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het Lie district, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. 
Aanw. gehouden. Raming f 670 per jaar. 

' s -Bosch , te lO'/j uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van twee wisselplaatsen 
op de Zuid-Willemsvaart, provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 6e district, den ingenieur Keurenaer, beiden te 's-Bosch, 
en den opzichter Porninée, te Aarle-Hikstel. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 2940. 

' s -Bosch , te lO'/j uren, door bet ministerie van waterst enz... aan 
het gebouw van het prov. best: het voortzetten der verhooging van den 
Rijks-grooten weg der 2e klasse no. 4, van 's-Hoseh naai- de rivier de 
Maas, in de richting van Utrecht, provincie Noord-Brabant. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 6e district, den arrondissementsingenieur Keurenner, 
beiden te 's-Bosch, en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 12,650. 

A m s t e r d a m , te 11 uren, door Gilhuijs & Co., ten hunnen kantore 
aan de Rozengracht 78: de levering van eene partij blikken lak- eu 
vernisbussen van verschillenden inhoud. 

Z w o l l e , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het verbouwen van de Rijks-lage re-school 
te Willemsoord, gemeente Steenwijkerwold, en bet doen van herstellin
gen aan de onderwijzerswoning, aldaar. Inl. bij den rijksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen, te 's-Hage, en den hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen, J. C. Hubscher, te Groningen. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 10,200. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur, door het prov. best.: het kanalisceren van 
de Tjonger (2e gedeelte). Inl. bij den hooidingenieur van den prov. 
waterstaat te Leeuwarden, Aanw. 9 en 10 Nov.; op 9 Nov. aanvangende 
te Heerenveen te 8!/j uren. Raming ƒ 414,260. 

M a a n d a g , 1 5 Nov. 
' s -Hage, te II'/j uur, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van de Linge-
werken te Asperen, provincie Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur 
en den ingenieur in het 10 district, beiden te 's-Hage, en den opzichter 
La Font ijn, te Gorichem. Aanw. 8 Nov. Raming f 1800 per jaar. 

' s - l l age , te 11>/S uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhoud van het Zederikkanaal 
met nijbehoorende werken en het Rnksstoomgemaal aan den Arkelschen 
dam, provincie Zuid-Holland, ged. '87. inl. bij den hoofdingenieur en den 
ingenieur in het 10e district, beiden te 's-lfage, en den opzichter La 
Fontijn, te Gorichem. Aanw. 8 Nov. Raming ƒ 33,000. 

B o t t e r d a m , te 11 uren, namens C. Jamin, m het hotel Van Setten, 
aldaar: het maken van eene fabriek van banket-, chocolaad-en suiker
werken, met woonhuis en stalgebouw aan de Hugo-de-Grootstraat, te 
Rotterdam. Inl. bij den architect J. S. C. van de Wall. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het aanplempen van een watervlakte in den Kwakerspoel bij de 

Potgietei-straat en het terrein van den houtzaagmolen ide Boterton", 
voor den bouw van twee openbare lagere scholen le klasse; 

2o. het leveren van hardsteen werk. 
Inl. op bet raadhuis. 

D i n s d a g , 1 6 Nov. 
A l k m a a r , te 11 uren, door burg, en weth.: de levering van: a. 

150,000 straatklinkers, WaaJmoppen of Vechtsteen Waal vorm; b. 7000 
Ben-Ahinkeien, voor het onderhoud der straten, aldaar. 

U t r e c h t , door de directie der Ned. Rijnspoorwegmaatschappiji het 
leveren van 25.000 stuks eikenhouten dwarsliggers, in 7 pefceêfen. Inl. 
bij den ingenieur van den weg. te Utrecht. 

Woensdag , 17 Nov. 
' s - l lage , te 11 uren, door liet ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van baggerwerk in het vaarwater der Nieuwe-Maas, boven 
Brielle, tusschen de kilometerraaien 157 en 159, ter verbetering van de 
Nieuwe-Maas, beneden de Oostpunt van Rozenburg. Inl. bij den ingenieur 
Leemans, te Rotterdam, eu den adspirant-ingenieur Gockinga, te Rozen
burg. Aanw. 10 Nov.. te 11'/, uren. Raming j 6800. 

' s -Hagc , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz,: het 
voortzetten der verruiming van den bovenmond van de Botlek, tusschen 
de kilometerraaien 147 en 149. ter verbetering van de Nieuwe Maas, 
heneden de oostpunt van Rozenburg. Inl, bij den ingenieur Leemans, 
ti' Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. 10 Nov. Raming ƒ 0.44 per M*. 

'u-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het uit
voeren van baggerwerk, tot onderhoud van de bodeindiept.e in de 
herghftven voor Rijksvaartuigen te Hoek-van-Holland, behoorende tot het 
onderhoud en herstel der werken aan den Hoek-van-Holland. Inl. bij 
den ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den opzichter Van Blonis. te 
Hoek-van-Holland. j Aanw. 10 Nov.. te 12 uren. Raming ƒ 0.37 [«r M 3 . 

Arnhem: het maken van Dakwerken, stmnmlagen. rijsheslagwerkon, 
met bijlevering van alle materialen, aan den rechter (tijuoever boven 
en beneden de spoorwegbrug, bij Rozande. 

Donde rdag , 18 Nov. 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het prov. best: het herstellen of ver

nieuwen van eenige provinciale waterstaatswerken en wegen, met hun 
onderhoud gedurende driejaren, iu te gaan I Januari'87, in 17 perceelen. 
Bilj. inzenden uiterlijk 17 Nov.. te 3 uren. Inl. bij den hoofdingenieur, 
den ingenieur en de opzichters, 

Ki imien (Dr.). te 12 uren, door de directie van bet Oranjekanaal, in 
het Maatsctaappijhui.*: n. het bouwen van een houten schutsluis in het 
Oranjekanaal bij Zuidbaigo. gem. Kinnieu; //. het bouwen van een steenen 
woning bij de' sluis; c. net bouwen van een bouten draaibrug, in de 
onmiddellijke nabijheid van de sluis, Inl. bij den hoofdopzichter J. 
Lokker, te Kunnen. Aanw. 16 en IT Nov., van 10—4 uren. 

Arnhem, te 2 uren. door den directeur van de gemeentelijke gasfa
briek, te zijnen kantore: de levering van 150 stuks Kngelscne-ijzeren 
gasbuizen, wijd 40.5 cM., en 165 stuks idem, wijd 25.5 cfct, zoomede 
eenitre hulpstukken en waterbakken. 

V r i j d a g , 1 0 Nov. 
'S -BOMC-II , te lO'/j uren. door het ministerie van waterst. enz.: aan 

het gebouw van het nrov. best: het beplanten van eenige gedeelten 
der dijken langs de Zuiil-Willemsvaart. niet bijbehoorende grondwerken, 
provincie Xoord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het öe district, 
den arrondissementsingenieur Keurenaer. den opzichter Weebuizen. allen 
te 's-Bosch, en den opzichter Poinmée, te Aarle-Rikstel. Aanw. 12 Nov. 
Raming /' 2580. 

Pu t t e r shoek (Z.-H.), door den dijkgraaf van den polder Mookhoek 
en Trokdam G. A. van Oriel: de levering van 500 scheepskist hasalt-
stortsteen, zwaar van 15 tot 35 KG. 

M a a n d a g . 22 Nov. 
A m s t e r d a m , te 2 uren, door de Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, 

iu kamer 46 van het administratiegebouw aan het Droogbak: 
lo. Bestek ao. 391, de levering van grèskeien, in 2 perceelen; 
2o. Bestek no. 392, het maken van den onderbouw eu het maken, 

leveren en opstellen van den bovenbouw eener draaischijf van 13.50 M. 
middellijn, met bijbeboorende werken op het terrein van de werkplaats 
te Haarlem, iu 2 perceelen. Raming perc. I /' 2000, perc, 2 f 4200. 

Inl. bij den ingenieur van den weg, in kamer 154 van genoemd 
administratiegebouw. 
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W a e n s d a g , 24 Efev. 
' s -Hage , tfl 11 uren, door liet ministerie van waterstaat enz.: het 

maken en stelten van den ijzeren bovenbouw voor de draaibrug in den 
omgelegdeu grooten weg van L'trecht naar Leiden, onder de gemeente 
L'trecht, provincie L'trecht, behoorende tot de werken voor den aanleg 
van een kanaal ter verbinding van Amstei-dain met de Merwede. Inl. 
bij de., hoofdingenieur Wellan, en den ingenieur Kemper, beiden te 
Utrecht. Aanw. 17 Nov., te 1 uur. Raming ƒ 19,990. 

' s -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
onderhoud van de schutsluizen en bijbehoorende werken te Nigtevecht, 
behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbin
ding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur 
Wellan, te Utrecht, en den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 17 
Nov., te 12 uren. Raming t 2600. 

' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
doen van eene zandstorting op het Open M te Amsterdam, ter plaatse 
van den te bouwen syphon nabij Zeeburg, behoorende tot de werken 
VOOT den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, en den inge
nieur Kluit te Amsterdam. Aanw. 17 Nov., te 12 uren. 

' s -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
onderhoud van de schutsluis en bijbehoorende werken nabij den Groenen
dijk, bewesten Utrecht, en het onderhoud van het verruimde en het 
omgelegde gedeelte van den Vaartschen Rijn onder de gemeenten Jutfaas 
en vreeswijk, provincie Utrecht, ged. '87, hehoorende tot de werken voor 
den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede, in twee perceelen. Inl. hij den hoofdingenieur Wellan en den 
ingenieur Kemper, heiden te Utrecht. Aanw. 17 Nov., te II uren, aan 
de draaibrug te Jutfaas. Raming perc. 1 / 530, perc. 2 f 5560. 

' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van watei-staat enz,: het 
uitvoeren van voorzieningen aan de oevers van de Nieuwe Merwede, 
tusschen de kilometerraaien 104 en 120, onder de gemeenten Werken
dam en Sliedrecht. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage, 
den ingenieur De Bruijn. te Dordrecht, en den opzichter Baümcr, te 
"Werkendam. Aanw. 17 Nov. Raming f 9050. 

D a n d e r d a g , 2A !>'«v. 
11 eden.Mik te 12 uren, door deTocaalsptiorvvegmaatschappij Hollands 

Noorderkwartier, op het Koggenhuis: liestek no. 11, het vervaardigen, 
leveren en stellen van den ijzeren bovenbouw van 12 vaste bruggen in 
den loeaalspoorweg Medemblik—Hoorn. Inl. bij den ingenieur Kneger, 
te Medemblik. 

V r i j d a g , SB NaT. 
' s - B o s e l i , te 10l/j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het opruimen van ondiepten in het 
kanaal de Dieze, provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 6e district, den arrondissement*-ingenieur Keurenaer, beiden te 
's-Bosch. en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 19 Nov. Raming 
ƒ 2000. 

W a e n s d a g , 1 Uec . 
A m s t e r d a m , te 1 uur, vanwege het ministerie van koloniën, in het 

zoogenaamd West-Indisch slachthuis- het onderhouden van en het aan
brengen van eenige verbeteringen benevens het doen van eenige her
stellingen aan het koloniaal établissement, gedurende de jaren 
'87. '88 en '89. Inl. bij den hoofdopzichter der landsgebouwen G. D. 
Wijndels de Jongh, te Amsterdam. Aanw. 24 Nov., te 10 uren. 

Op annepaa lden d a t u m . 
II* n l a ga (Fr.): het afbreken der oude en wederopbouwen van eene 

nieuwe huizing met schuur c.a., op de zathe, bewoond door J. II. 
Hepkema. Inl. bij den architect M. h. Hettiuga, te Langweer. Aanw. 
18 Nov., te 10 uren. 

D E O P M E R K E R . 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Ierseke, 27 Oct.: het bouwen van een nieuwen 

toren aan de Herv. kerk; ingek. 11 bilj., als: 
J. C. Bonfort, Weraeldingc, f 16,200 
P. J . Staal, Hansweerd, » 15,118 
P. W. v. d. Houwen, Ierseke, » 15,026 
Q. W. v. Nieuwenhuijs, Wemeldinge, » 15,000 
\Y. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, » 14,000 
('. Bastiaanse, Bergen-op-Zoom, » 14,472 
A. Marteijn, Kruinmgen, » 14,310 
F. v. d. Bliek, Kapelle, > 14,000 
P. I bonkers, idem » 12,880 
A. Laban, Ierseke, » 12,050 
W. Goeman, idem » 11,976 

Niet gegund. 
•tonele, 29 Oct.: het maken vanoeverwerken 

voor de waterkeering van het calamiteuse wa
terschap Éllewoutsdijk—Borsele; ingekomen 15 
bib., als: 
L. Luuk, te Hansweerd, ƒ 36,000 
P. J. Visser, » idem > 85,800 
J. Lindenbergh, » Wemeldinge, » 34,444 
W. Volker, » Sliedrecht, » 31,800 
J. de Jonge, » Biezelinge, » 31,160 
C. v. d. Plas, » Hardinksveld, » 31,000 
A. Prins Tz., » Sliedrecht, » 30,742 
L. Kalis Kz., « idem • 80,700 
F. \V. Dekker, idem • 30,674 
C. F. v. Fraeijen-

hoven, » Neuzen, » 30,600 
C. Roskam, » Sliedrecht, » 29,400 
J. Tollenaar, » Neuzen, » 29,250 
B. den Exter v. d. 

Brink, » Krabhendijke, » 28,997 
C. D. Bolier, » Scherpenisse, » 28,697 
P. A. v. d. Velde, D Neuzen, » 27,936 
Raming > 31,167.75 

Zeven biljetten voldeden niet aan de voor-
schrilten. 

K r o n i n g e n . 29 Oct.: het verbouwen van het 
heerenhuis E 48, aan de lleerenstraat, tot win
kelhuis, onder beheer van de architecten Wegerif 
en Huurman; ingek. 11 bilj., als: 
Van Erp, te Groningen, / 530O 
Menge, I idem » 5260 
Oldenburger, » idem » 4700 
Jclseina, > idem » 4386 
Meulink, » idem » 4099 
Wietzema, » idem » 4087 
De Jong, » idem » 3920 
Berken Ijosch, I idem » 381:4 
Walker, » idem » 3820 
Haupt. » idem > 3742 
Zwart en Nusinan, > idem » 3660 
gegund. 

M i d d e l b u r g , 29 Oct.: het maken van eene 
aardebaan in den Dames polder, op den zuide
lijken berm van den spoorwegdam in de Ooster-
Schelde; ingekomen 7 bilj., als: 
P. Dronkors, Kapelle, ƒ 3160 
C. dc Wilde Az., Kattendijke, » 2690 
L. Kalis Kz., Sliedrecht, » 2340 
J. de Jonge, Riezelinge, » 2000 
J. Lindenbergh, Wemeldinge, « 1900 
B. den Exter v. d. Brink, Krabhendijke, >> 1425 
J. Hack, Oud-Gastel, i 1195 
gegund. 

D o m b u r g . 30 Oct.: bet bouwen van eene 
villa voor Aldenbrück, te Briihl, onder beheer 
van den bouwkundige J.Schoele Dz., te Neuzen; 
ingek. 9 bilj., als: 
P. Sonius, te Middelburg, ƒ 13,500 
P. L. v. Miert, » idem » 12.999 
J. M. v. Ditmars, • idem » 12,948 
C. A. Goethals, > idem » 12,784 
B. v. Verre, » Noordgouwe, i 11,943 
C. Maters. » Vlissingen, » 11,916 
M. K. Jeras & Zonen, i> Middelburg, » 10,975 
L. Luuk, » Hansweerd, » 10,670 
P. J. Staal en Adr. 

Goedernont, » idem » 10,660 
Gegund aan M. K. Jeras en Zonen. 
C a d z a n d , 30 Oct.: het uitvoeren van werken 

tot oeververdediging der zeewering van bet 
calamiteuze waterschap Ticn-Honderd-en-Zwarte; 
ingekomen 6 bilj., als: 
| L v. d. Hoek, te Neuzen, / 7340 
P. Monje, » Breskens, » 7338 
J. Tollenaar, > Neuzen, » 7220 
A. v. d. Beek, » Zaamslag, » 7197 
P. A. v. d. Velde, ï Neuzen, I 6883 
C. F. v. Fraeijenhoven, i idem » 6600 
Raming » 6400 

Haaksbergen. 30 Oct.: het bouwen eener 
villa voor D. B. II. Jordaan, onder beheer van 
den architect G. Beltman A.Gz., te Enschedé; 
ingek. 14 bilj., als: 

A. Groothengel, Borne, 
H. A. Witzand, Almeloo, 
H. J. Scholten, Delden, 
A. H. J,iliuk, Goor, 
G. W. Wegerif, Enschedé, 
J. G. Tunis en D. Reudiuk, idem, 
L, Bennink, Zelhem, 
A. Jalink, Goor, 
M. G. Lenssen, Neede, 
G. ter Haar, Winterswijk, 
11. Langezaal, Haaksl ergen, 
J. B. Eijsink en H. Overbeke, idem 
B. H. lila 

ƒ 14,684 
» 14,528 
» 14.324 
> 14.200 
» 13,973 
» 13,513 
i> 13,371 
» 12,998 
• 12,569 
i. 12.184 
l 11,650 
I 10,222 

lankvoort, Eibergen, » 9,847 
G. J. Ernst en J. dc Wit, Zwolle, I 9,268 

Haaksbe rgen . 30 Oct.: het verbouwen van 
het woonhuis van H. G. van Beest, onder be
heer van den architect G. Beltman A.Gz.; ingek. 
8 bilj., als: 
B. Langezaal Haaksbergen, ƒ 5520 
J. G. Tiinis en D. Reiidink.fEnschedé, a 5280 
M. G. Lenssen, Neede, > 5269 
G. Hückriede, Enschedé, » 5226 
F. H. Weiideveld, idem » 4988 
J. B. Eijsink en H. Overbeke, Haaksbergen,» 4850 
G. J. Ernst en J. de Wit, Zwolle, » 4765 
B. H. Blankvoort, Eibergen, . 4674 
gegund. 

wissekerke. 30 Oct., voor rekening van den 
Vlietepolder: lo. het maken tot zeedijk van een 
dam, die den zeedijk met een daarachterliggen-
den inlaagdijk verbindt; ingek. 3 bilj., als: 
P. v. d. Berge, te Kolijnsplaat, / 14.300 
P. Verburg, » idem » 14,297 
J. v. Band, » Wissekerke, > 14,108 
gegund. 

2o. bet afvlakken van den weggevallen dijk en 
het beslaan daarvan met noodbeslag; gegund 
aan P. van den Berge, te Kolijnsplaat, voor 
/ 3472.60. 

Amsterdam, 1 Nov., voor rekening der ge
meente: lo. Bestek no. 33, het rioleeren van 
eenige straten in de gemeente; ingekomen 18 
bilj., als: 
J . J. Dekker, Lent, f 52,000 
R. Schroder, Kolhorn, I 49,900 
VV. Amhagtsheer, Nieuweramstel, » 47,900 
J. D. Uhlenberg, Rotterdam, • 46,000 
Ph. Vcrbruggen, Waddinksveen, » 46,390 
H. Jongenburger, idem » 45,300 
A. Paans, Amsterdam, > 45,100 
H. C. Dorlas, idem » 44,500 
E. v, Brummelen, idem * 44.344 
A. II. Grijpink, idem » 44,000 
A. Kramers, idem » 43,300 
P. Duinker, idem » 42,790 
G. D. v. Doorn, idem » 42,539 
B. Voordcndag Az., Dordrecht, » 42,400 
J. Koster, Amsterdam, » 40,972 
I. Vlasman, idem » 40,813 
J. P. Cornelissen, idem » 87,643 
M. Deutekom, idem » 37,500 

2o. Bestek no. 34, het bouwen van een steenen 
wahuuur langs de Nieuwe Prinsengracht ter 
vervanging van de beschoeiing aan de zuidzijde 
van het Armenhuis; ingek. 16 bilj., als: 
0. v. Soest, Beverwijk, ƒ 9998 
A. Helsen, Amsterdam, » 9977 
E. v. Brummelen, idem » 9876 
L. Kok IJmuiden, > 8940 
J. I'. Cornelissen, Amsterdam, o 8196 
L. Vlasman, idem » 7760 
D. .1. tlhlenbergh, Rotterdam, » 7700 
H. Osinga, Amsterdam, » 7156 
\V. Amhagtsheer, Nieuweramstel, » 7145 
A. Kramers. Amsterdam, » 7000 
D. II. Zeevat, idem . 6996 
M. Deutekom, idem » 6940 
C. Rietsnijder, idem » 6880 
H. Rietsnijder & Zn., idem » 0879 
G. D. v. Doorn, idem » 6769 
P. Schmidt en Hermans, idem » 6740 

So. Bestek no. 35, het bouwen van vier land
hoofden met ijzeren afsluitbalken voor de Nieuwe 
Petroleumhaven in den Amstcrdamschen polder; 
ingekomen 10 bilj., als: 
1. Koo(j, Amsterdam, ƒ 98,980 
G. D. v. Doorn, idem » 98,746 
F. W. Dekker, Sliedrecht, » 98,450 
P. Duinker, Amsterdam, » 98,074 
L. Kok, IJmuiden, » 95,200 
M. Deutekom, Amsterdam, » 94,947 
J. J. Bekker, Lent, » 93,900 
J. Visser Gz., Papendrecht, I 92,200 
B. Voordendag Az., Dordrecht, » 91,400 
P. Schmidt en Hermans, Amsterdam, » 86,800 

Medemblik, 1 Nov.: het maken van de 
grond- en kunstwerken, het leggen der spoorbaan 
en wissels, hot maken en plaatsen van afdeclings-
teekens cn afsluitingen cn het uitvoeren van 
eenige verdere werken aan den locaalspoorweg 
Medemblik—Hoorn; ingekomen 19 bilj., als: 

W. P. de Vries. Rossum, ƒ 281,000 
A. Terwindt, Westpannerden, • 229,500 
B. Voordendag Az., Dordrecht, > 198,000 
P. Berkhout, Medemblik, I 192,200 
C. Bos. Haarlemmermeer. » 191,700 
A. J. Schouten, Giuda, » 191,000 
W. A. Swets, Hardinksveld, > 190.880 
L. Brouwer, Gouda, t 188,745 
J. G. Huisman, Nijmegen, . 188,500 
J. Gijzelaar, Medemblik, • 187.895 
A. v. d. Meijden, Hardinksveld, » 187,890 
H. Cusveller en G. Bleeker, Staveren, » 186,664 
J. Hoogendijk, Medemblik, • 186,375 
L. Brand Dz., Giesendam, • 185,865 
N. Hoogendoorn, idem i 185.000 
J. Tool, Wognum, • 184,775 
H. Vollewens en M. Zuidweg, Hoorn, » 183,350 
B. A. Wiegerink, Groenloo, • 178,760 
J. v. Oijen Pz., en A. Geldens, Nijmegen, » 178,400 

L e l d e n , 1 Nov.: het bouwen van een woon
huis op Frcdcrikslust, aan de Haagsche trekvaart, 
onder beheer van den architect Jacobus van der 
Heijden; ingek. 8 bilj., als: 

P. Gestman, / 3400 
N. v. Rijnswou, > 8203 
J. Christiaansc, » 3135 
M. N. Langezaal, > 2948 
W. v. d. Drift, I 2884 
H. J. Sloots, » 2865 
C. E. Verhaaff, • 2724 
J. C. Verhoeven, » 2723 

Gegund aan C. E. Verbaan", voor » 2575 
K r o n i n g e n . 2 Nov.: het afbreken eener be

huizing en het bouwen van een nieuw huis aan 
het gedempte Zuiderdiep, voor de naamlooze 
vennootschap »de Groninger volksgaarkeukens 
en kosthuizen", onder beheer van den architect 
N. W. Lit; ingek. 22 bilj., als: 
H. Scheltens, te Groningen, ƒ 4590 
J. de Vries, n idem i 4465 
R. Hovingh, s idem <> 4413 
B. Kooi, » Zuidhorn, » 4182 
E. W. Wietzema, . Groningen, » 4126 
J. Haupt, > idem I 4065 
Ph. Hendriks, » idem » 3997 
A. Siekman, . Hoogkerk, » 3947 
E. Berkenbosch, . Groningen, » 3947 
G. Meulink. • idem • 3945 
J. H. Muller, » idem » 3920 
D. Jansen, » idem » 3884 
K. Fekkes, » idem i 3879 
E. Peters, » idem » 3878 
T. Y. Jelsma, » idem » 3858 
J. lbelings, » idem » 3845 
A. Schreuder, . idem » 3726 
J. E. Toesman, * idem » 3666 
D. Dooijes, s idem » 3648 
T. Holthuis, » idem • 3636 
A. v. Dijk, » idem • 3575 
H. Meijer, > idem > 3367 
gegund. 

U t r e c h t , 2 Nov.: het bouwen van drie wo
ningen in Jan-Meijenpoortsteeg, voor rekening 
der Derde Maatschappij tot verbetering der wo
ningen voor arbeidenden en minvermogenden; 
ingekomen 7 bilj., als: 
C. Th. Nibbeling, te Utrecht, ƒ 5731 
M. de Leur,' s idem » 5610 
H. J. v. Vloten, » idem • 5115 
J. II. de Borst, • idem « 4867 
D. de Leur, » idem • 4664 
J. J. v. Leeuwen, » idem » 4650 
A. v. Schaik, » idem > 4554 

E n s c h e d é , 2 Nov.: het bouwen van 3 woon
huizen op een terrein aan den Berkenkamp, 
voor W. G. Kromhout van der Meer, onder 
beheer van den architect G. Beltman A.Gz.; 
ingek. 8 bilj., als: 

woonhui- schuur- beschoten 
zen tjes kap 

W. Lasonder, 
Enschedé, ƒ 5831 f 163 ƒ 200 

F. W. Wiideveld, idem 5300 213 180 
G. Doornkate en G. 

Nagelvoort, idem 5280 249 massa 5455 
G. W. Wegerif, idem 5273 135 225 
G. Iluckricde, idem 5116 250 243 
A. Jeunink, idem 4867 massa 5180 
A. Tönis en G. Derksen, 

idem 4698 219 159 
J. G. Tönis cn D. 

Reudiuk, idem 4647 207 141.12 
Aan do minste inschrijvers Tiinis en Rcudink 

gegund in massa. 
Del f t , 2 Nov.: ten behoeve der artillerie

stapel- en constructiemagazijneu; minste inschr. 
waren: 

Perc. 1, 70 stuks eikenbalkcn, II. G. Albers, 
Werkendam, voor / 926. 

Perc. 2, 57,905 kubieke M. of 245 stuks eiken ' 
platen, J. E. Wollf, Delft, voor / 4920.76'/,. 
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Perc. 3, 1000 stuks eiken speeken, N. van 
Hoogerwou, Hokstel, voor ƒ 890. 

Perc. 4, 2000 M. eiken wagenschot, Eindhoven 
& Zn., Zwolle, voor f 1780. 

Perc. 6, 19.238 kubieke M.ofl50stuksesschen 
platen, J. F. Wolff, Delft, voor f 1335. 

Perc. 6, minstens 2000, hoogstens 6000 dennen 
vlotdelen, Eindhoven & Zn., Zwolle, voor ƒ 0.62 
per stuk. 

Perc. 7, 3000 dennen delen, 3000 bossen grenen 
latten, 1800 M. grenen ribben, 300 grenen 
sparren, 15 grenen spieren, 200 M. linden- en 
600 M. vuren delen, Eindhoven & Zn., Zwolle, 
voor ƒ8420.60. 

Perc 8, 1000 eiken duigen, 50 beuken banden 
1050 hoepen bossen, J . Stout, Delft, voor f 539. 

Perc. 9, 600 M. iepen delen, 26,184 M»of 120 
stuks iepen platen, 26 M ' iepen stammen, J. F, 
Wolff, Delft, voor f 2621.30'/,. 

H a a r l e m , 4 Nov.: het leggen van riolen van 

E)rtland-cement in het Nieuwe-Kerkplein, de 
erkhofstraat. de Ravelingsteeg cn de Gnrnelis-

steeg, alsmede kruikaarden buizen in de Beek-
steeg; ingekomen 3 bilj., als: 
H. London, té Haarlem, ƒ 18S7 
J. B. Lasschuit, » idem » 1348 
Th. J . Verzijlbergh, > idem » 1270 

ƒ 1524 
i 1530 
» 1490 
» 1465 
» 1399 
» 1259 
» 1250 
» 1239 
» 1180 

i 1120 
> 1120 
> 1100 

958 

ammg f 1500 
Vllaalngen, 4 Nov.: het leggen van 100 II. 

cementriool in de Badhuisstraat, (herbesteding); 
ingek. 3 bilj., als: 
J. Monje, te Vlissingen, ƒ 1080 
P. Huijbrechtsc, » idem » 999 
D. Bijl, » idem > 997 

Niet gegund. 
'a-Hage, 5 Nov.: het rioleeren cn dempen 

van de sloot langs de Hoef kade; ingekomen 13 
bilj., als: 
C. Vermeulen, 's-Hage, 
A. de Waard en J. C. Diercks, idem 
M. Bot, Vlaai-dingen, 
P. v. Vliet, 's-Hage, 
P. Kraijenveld, idem 
Van Bergen Henegouwen, idem 
G. Keij. Rotterdam, 
A. Korlcweg, Zevenbergen, 
T. Langerak, 's-Hage, 
J. dc Bruijn, idem 
F. Roert, idem 
F. Hutchius, idem 
H. Jongen burger, Waddinksveen, 

Mchletlam, 5 Nov.: het afbreken van een 
pakhuis aan de Korte haven, enz., en het bouwen 
van een zustergesticht en schoollokalen, onder 
beheer van don architect T. L. Kaniers; ingek. 
12 bilj.. als: * 
F. Raaijmakcrs, Amsterdam, ƒ 58,400 
C. P. \V. Dessing, Gouda, » 64,554 
C. Zuidgeesten E. Dorsman, Vlaardingcn,» 54,333 
J . 0. Mausson, idem 
H. v d Sande, Botterdam, 
A. G. Sondermeijer, idem 
G. v. Kassei, l'trecht, 
J. Roodenrijs. 's-llage, 
J. v. Grocnendaei, idem 
N. Perquin .t Zn.. Ilerkel. 
Wed. Cf. < aiuesio X fjj^ Rotterdam, 
M. A. .1. Taverne. 's-Hage, 

G r o n i n g e n . 5 Nov: het beplanten van pro
vinciale wegen en het onderhoud daarvan tot 1 
Dec. '87, in 7 perceelen: 

Perc. 1, op den weg Blijham—Nieuweschans: 
ingek. 7 bilj.; minste inschr. E. van der Bendt, 
Hoogezand, voor f 640 
Raming '„ goo 

Perc. 2, op den weg Groningen—Zoutkamp— 
Friesclie grens; ingek. 4 bilj.; minste inschr. A. 
M. Prins, Groningen, voor ƒ 2632 
Raming » 3300 

Porc. 3, op den weg ünderdendam— Warfurn; 
ingek. 4 bilj.; minste insein. A. M. Prins, Gro
ningen, voor ƒ 1067.50 
Raming , 1300 

Perc. 4, op den weg Appingedam—Loppersiim; 
ingek 7 bilj.; minste inschr. C. Swjjghuisen, 
't Zandt, ƒ 3096 
Raming , 4265 

Perc. 5, op den weg Martenshoek—Winschoten; 
ingek. 6 bilj.; minste inschr. W. van Essen, 
Meeden, voor ƒ 1030 
Raming , 1155 

Perc. 6, op den weg Middelstuiu— Loppersum; 
ingek. 7 bilj.; minste inschr. J. Ezinga, Lopper
sum, voor f 440 
Raming » 590 

Perc. 7. op den weg Appingedam- Noordbroek; 
ingek. 5 bilj.; minste inschr. R. Scholtens, Veen-
dain. voor ƒ 108O 
Raming » 1̂ 370 

54,210 
49,975 
49.855 
49,739 
48,238 
47,915 
46,990 
41.502 
36,400 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E R 
van Z A T E R D A G 13 N O V E M B E R 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , AS N a r . 

'•-Rage, te 11 ' / i uur, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de Linge-
werken te Asneren, provincie Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur 
en den ingenieur in het 10 district, beiden te 's-llage, en den opzichter 
La Fontijn, te Gorichem. Aanw. gehouden. Raming /' 1800 per jaar. 

'a-Hage, te 11' i 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhoud van het Zederikkanaal 
met nij behoorende werken en het Rijksstoomgemaal aan den Arkelschen 
dam, provincie Zuid-Holland, ged. 'S7- Inl. bij den hoofdingenieur enden 
ingenieur in het 10e district, beiden te 's-Hage, en den opzichter La 
Fontijn, te Gorichem. Aanw. gehouden. Raming ƒ 33,000. 

K u t t e n i a m . te 11 uren. namens C. Jamin, in het hotel Van Setten, 
aldaar: het maken van eene fabriek van banket-, chocolaad- en suiker
werken, met woonhuis en stalgebouw aan de Hugo-de-Grootstraat, te 
Rotterdam. Inl. bij den architect J. S. C. van de Wall. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het aanplempen van een watervlakte in den Kwakerspoel bij de 

Potgieterstraat en het terrein van den houtzaagmolen »de Boterton", 
voor den bouw van twee openbare lagere scholen le klasse; 

2o. het leveren van hardsteen werk. 
Inl. op het raadhuis. 
H e n g e l * * (Geld.), tc 8 uren, ten huize van J. YV. van Wezel: het 

bouwen van zes woonhuizen op een terrein, gelegen aan den Wolters-
weg, aldaar. Aanw. te 10 uren. 

A p e l d o o r n , te 1 uur, door burg. en weth.: hot maken van eene 
afrastering, tusschen de Overwegen op de Eendracht. 

D i n s d a g , 16 N * v . 
A l k m a a r , te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van: a, 

150,000 straatklinkers, Waalmopiwn of Vechtsteen Waalvorm; h. 7000 
Ben-Ahinkeien, voor het onderhoud der straten, aldaar. 

A l m e l o o , te 8 uren, ten huize van de Wed. H. J. Beverdam: het 
bouwen van een kofliehuis met bovenhuis op een,perceel grond, gelegen 
tegenover het station. Aanw. te 9 uren. 

A m s t e r d a m , door het bestuur der naamlooze vennootschap Over
toom: het ophoogen van gronden enz. in den Stads- en Gasthuispolder. 

Utrecht, door de directie der Ncd. Rijnspoorwegmaatschappij: het 
leveren van 25,000 stuks eikenhouten dwarsliggers, in 7 perceelen. Inl. 
bij den ingenieur van den weg. te Utrecht. 

Woensdag , 17 Nov. 
' s - l lage . te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van baggerwerk iu het vaarwater der Nieuwe-Maas, boven 
Brielle, tusschen de kilometerraaien 157 en 159, ter verbetering van de 
Nieuwe-Maas, beneden de Oostpunt van Rozenburg. Inl. bij den ingenieur 
Leemans, te Rotterdam, en den adsptrant-ingenieur Gockinga, to Rozen
burg. Aanw. gehouden. Raming J 6800. 

's-Hage, te 11 uren, door het'miuisterie van waterstaat enz.: het 
voortzetten der verruiming van de?i bovenmond van de Botlek, tusschen 
de kilometerraaien 147 en 149. ter verbetering van de Nieuwe Maas, 
beneden de oostpunt van Rozenburg. Inl. bij den ingenieur Leemans, 
te Rotterdam, cn den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 0.44 per M' . 

' s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van Waterst enz.: het uit
voeren van baggerwerk, tot onderhoud van de bodemdiepte in de 
berghaven voor Rijksvaartuigen te Hoek-van-Holland, behoorende tot het 
onderhoud en herstel der werken aan den Hoek-van-Holland. Inl. bij 
den ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den opzichter Van Bloois, te 
Hock-van-Holland. Aanw. gehouden. Raming f 0.37 per M '. 

A r n h e m : het maken van pakwerken, stroomlagen, rijs bes lag werken, 
met bijlevering van alle materialen, aan den rechter Rijnoever boven 
en beneden de s|)oorwegbrug. bij Bozande. 

O ld c b o o m , te 11 uren, door burg. en weth. van Utingeradeel: het 
dempen van de oude haven te Akkrum. Inl. bij den gemeenteopzichter 
F. Hoekstra, te Akkrum. Aanw. 15 Nov., te 11 uren. 

Hor-van-Dein . door het bestuur van den Noordkethelpolder: het 
verzwaren en verhoogen van den koolaschweg, tevens waterkeering van 
den polder, langs de zuidwestzijde der Schie, van tegenover de noord
westzijde der Mandjeskade tot het reeds verzwaarde gedeelte, ter lengte 
van p. m. 1200 M., met kleis|>eeic. Inl. bij den fabrieklandmeter van 
Delfland J. P. van den Borg, te Delft. 

D o n d e r d a g , IS Nov. 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het prov. best: het herstellen of ver

nieuwen van eenige provinciale watei-staatswerken en wegen, met hun 
onderhoud gedurende driejaren, in te gaan l Januari '87, in 17 perceelen. 
Bilj. inzenden uiterlijk 17 Nov., te 3 uren. Int. bij den hoofdingenieur, 
den ingenieur en de opzichtei's, 

Woubrugge (Z.-H.), te 11 uren. door burg. en weth.: het afbreken 
van eenige gebouwen en het daar ter plaatse maken van een raadhuis 
enz. iu het dorp Woubrugge, alsmede net onderhoud daarvan gedurende 
zes maanden na tie linale oplevering. Aanw. gehouden. 

' s - B o s c h , te 12 uren, door het prov. best: het uitvoeren der noodige 
werken tot het vervangen van de grintbaan door eene keibestr.itingon 
een gedeelte van den provincialen weg van Rozendaal, over Oud-Gastel, 
naar Oudeubosch, te Oud-Gastel. Inl. aau het bureau van den water
staat, te 's-Bosch, en bij den opzichter J.J. M.Geri, te Bergen-op-Zoom. 
Aanw. L5 Nov., te 11 uren. Raming / 2315. 

' a -Bosch , te 12 uren, door het prov, best.: het opbreken der grint

baan en het met keien bestraten van twee gedeelten van den provin
cialen weg van Oudenbosch naar Stinddaarbuiten. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te 's-Iïosch, en den opzichter A. Kloppert, te Fijnaart Aanw. 
15 Nov., te 12 uren. Raming ƒ8190. 

E m m e n (Dr.), te 12 uren, door de directie van het Oranjekanaal, in 
het Maatschappijhuis: a. hot bouwen van een houten schutsluis in het 
Oranjekanaal bij Zuidbarge, gem.Emrnen; b. het bouwen van een steenen 
woning bij de sluis; c. het bouwen van een houten draaibrug, in de 
onmiddellijke nabijheid van de sluis. Inl. bij den hoofdopzichter J. 
Lokker, te Emmen. Aanw. 16 en 17 Nov., van 10—4 uren. 

ro l l ingen . te 12>/% uren, door burg. en weth.: 
lo. het verrichten van verfwerken ged. '87; 
2o. de levering van grenen- en vurenhout, ged. '87; 
3o. het verrichten van voerwerken, ged. '87; 
4o. onderhoud van kachels in gebouwen, ged. *87; 
5o. de olieverlichting, ged. '87. 
Bilj. inzenden uiterlijk 17 Nov. 
M i d d e l b u r g , te 1 'uur. door het polderbestuur van Walcheren aan 

het polderhuis, in de Abdij: a. het verbeteren en uitbreiden van de 
basaltgiooüng en de staketwerken, en het verzwaren van het dijksproliel 
tusschen de dijk palen 8 en 16 op den West k ape Isc hen zeedijk: b. het 
bestorten van den onderzeeschen oever, tusschen de dijkpalen 23 en 25 
der Noord watering; c. idem tusschen de dijkpalen 37 en 38 der Zuid
watering; d. het leveren van 350,000 stuks straatklinkers. Aanw. 15, 
16 en 17 Nov. 

Assen , te 7 uren, in het hotel De Jonge: het amoveeren van het 
huis, hoek Stationsstraat, en het bouwen van een burgerwoonhuis. Inl. 
bij den architect T. Boonstra. Aanw. 16 Nov., te 10 uren. 

V r i j d a g , II» Nov. 

' s -Bos rh , te lO'/j uren, door het ministerie van waterst enz.: aan 
het gebouw van het prov. best: het beplanten van eenige gedeelten 
der dijken langs de Zuid-Willemsvaart, niet bijbehoorende grondwerken, 
provincie Noord-Brabant Inl. bij den hoofdingenieur in bet 6e district, 
den arrondissementsingenieur Keurenaer, den opzichter Weehuizen, allen 
te 's-Bosch, en den opzichter Pommée, te Aarle-Rikstel. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 2580. 

f.ron ngen . te 12 uren. door het prov. best.: het maken van een 
paar leserve-hooge-vloeddeuren voor de buitensluis van bet Eemskanaal 
te Delfzijl. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter 
L. Edens, te Groningen. 

/ e i s t , te 2 uren, door den architect P. J. Houtzagers, in het hotel 
Schneider: het bouwen eener villa aan den straatweg van Zeist naar 
Driebergen, voor rekening van dr. A. Ermerins, te Zeist. 

Uronlngeu, te 8 uren. door den architect O. Nijhuis, in het kofliehuis 
van H. Veening: het verbouwen van het perceel, bekend onder letter 
K no. 34. in de Zwanonstraat Inl. bij genoemden architect Aanw. 17 
Nov., te 11 uren. 

riiitrrsi.iM'k (Z.-IL). door den dijkgraaf van den polder Mookhoek 
en Trekdam G. A. van Drieli de levering van 500 scheepskist basalt-
stortsteen, zwaar van 15 tot 35 KG. 

M a a n d a g , 22 Nov. 
A m s t e r d a m , te 2 uren. door de Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, 

in kamer 46 van het administratiegebouw aan het Droogbtk: 
lo. Bestek no. 391, de levering van grèskeien, in 2 perceelen; 
2o. Bestek no. 392, het maken van den onderbouw en het maken, 

leveren en opstellen van den bovenbouw eener draaischijf van 13.50 M. 
middellijn, met bijbehoorende werken op het terrein van de werkplaats 
te Haarlem, in 2 perceelen. Raming perc. 1 f 2000, perc. £ f 4200. 

Inl. bij den ingenieur van den weg, in kamer 154 van genoemd 
admiuistr.itiegebouw. 

D i n s d a g , 23 Nov. 
D e i n . te 10 uren. door den directeur der artillerie-stapel-en-con-

structiemagazijnen, m de Houttuinen: de levering van verschillende 
metalen enz., ten behoeve van verschillende diensten in Nederl.-lndie, 
in 7 perceelen. 

Noordwi jh (Z.-H.), te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
een nieuw raadhuis. Inl. bij den architect Nic. Molenaar, te 's-Hage. 
Aanw. 15 Nov. 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 109. de levering van 

bout lui. hi| 
te 2 uren. OOI U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats

spoorwegen, aan het centraal bureau: Bestek no. 110, de levering van 
eikenhouten dwarsliggers, in 3 perceelen. Inl. bij den sectie-ingenieur 
Ch. Renson, te Luik. 

Woensdag , 24 Nov. 
' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van Waterstaat enz.: het 

maken en stellen van den ijzeren bovenbouw voor de draaibrug in den 
omgelegden grooten weg van l'trecht naar Leiden, onder de gemeente 
Utrecht, provincie Utrecht, behoorende tot de werken voor den aanleg 
van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met tie Merwede. Inl. 
bij de.i hoofdingenieur Wellan, en den ingenieur Kemper, beiden te 
Utrecht. Aanw. 17 Nov., te l uur. Raming ƒ 19,990. 

'*- l lage, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz.: het 
onderhoud van de schutsluizen en bijbehoorende werken ta Nigtevecht, 
behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbin
ding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur 
Wellan, te l'trecht, en den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 17 
Nov., te 12 uren. Raming ƒ 2600. 
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V H n c r . te 11 uren, door het .ministerie van waterst. enz.: het 
doen van eouc zand storting op het OJHMI IJ te Amsterdam, ter plaatse 
van den te houwen syphon nabij Zeeburg, behoorende tot de werken 
voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede. Inl. hij den hoofdingenieur Wellan, to Utrecht, en den inge
nieur Kluit te Amsterdam. Aanw. 17 Nov., te 12 uren. 

V i l a ge, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
onderhoud van de schutsluis en bijbehoorende werken nabij den t.roenen-
dijk. bewesten Utrecht, en het onderhoud van het verruimde en het 
omgelegde gedeelte van den Yaartschen Rijn onder de gemeenten Jutfaas 
en Vreeswijk, provincie Utrecht, ged. '87, behoorende tot de werken voor 
den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede, iu twee peireeleii. Inl. hij den hoofdingenieur Wellan enden 
ingenieur Kemper, beiden te Utrecht. Aanw. 17 Nov., te II uren, aan 
de draaibrug te Jutfaas. Haming perc. 1 ƒ 530, perc. 2 f 5500. 

V l l age . te 11 uren, door hot ministerie van waterstaat enz,: het 
uitvoeren van voorzieningen aan de oevers van de Nieuwe Mei-wede, 
tusschen de kilometerraaien 104 en 120. onder de gemeenten Werken
dam en Sliedrecht. lui. hij den hoofdingenieur Van lliesen. te "s-Hage, 
den ingenieur De Bruijn. te Dordrecht, en den opzichter Ruümer, te 
Werkendam. A;inw. 17 Nov. Raming f 9050. 

D o r d r e c h t , iloor het bestuur dei* Dnrdreihtsche zwem- en badin
richting: het leveren en plaatsen eener drijvende zwem-en badinrichting 
in de < Kide-Maas, 

M i e d i i ( li t . het doen van eene belangrijke verandering aan een 
stoomb.iggermoleu. Inl. bij It. Zuiderhoek, te Sliedrecht. 

Donderdag . 21% \ o v . 
M e d e m b l i k , te 12 uren, dooide locaalspoorwegmaatstdiappiĵ Hollands 

Noorderkwartier, op het Koggenhuis: bestek no. 11, het vervaardigen, 
leveren en stellen van den ijzeren bovenbouw van 12 vaste bruggen in 
dm locaalspoorweg Medemblik—Hoorn. Inl. bij den ingenieur Krieger, 
te Medemblik. 

V r i j d a g , 2ft Név. 
V l t u - c h , te lü'/j uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

tiet gebouw van het prov. best.: liet opruimen van ondiepten in het 
kanaal de Dieze, provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 6e district, den arrondisseineiits-ingeiiieur keurenaer, beiden te 
's-Hoscli. en den opzichter Vroeg, te (Yeveroeur. Aanw. 19 Nov. Haming 
ƒ 2000. 

AniNterdani , te 11 oren. door den vice-admiraal, directeur en kom-
maudaut der marine: de levering van; eiken balken, eiken krouimers, 
wagenschot, roosterlatten enz., dennen masten, vuehten en vuren masten 
en spieren. Noordseho houtwaren, grenen balk-, Noordsche en Pruisische 
delen. en/,., dakdelen, grenen ribben, schroten en latten, deunen delen, 
dennen ribben, schroten en latten, vuren delen, iepen-, osschen-, linden-, 
jtcreboomeii- en wilgenhout, riemen, azijn-. pok-, bulletree-, rood- of 
paardevleeschhout, duigen en bodeiiistukken, houten hoepels, grenen en 
vuren duigen eu bodeiustukkeii, alles aan de directie der marine, te 
Amsterdam, en 2o. Rigasche masten aan de directie der marine, te 
Willetnsnord-

l l a a i i d a g , 21» > » v . 
V l l a g e , te l l ' ., uren, door het prov, best.: het onderhouden van 

en het doen van eenige herstellingen aan het gebouw van het prov. 
gouvernement van Zuid-Holland, te 's-llage. ged. 2 jaren, ingaande 1 
Jan. '87 on eindigen 1 Dec. '88. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
prov. waterst. J. van der Vegt, te Vllage. Aanw. 25 Nov., te 10 uren. 

Hli iMdag. .IU \ o v . 
I lodegrave, te 11 uren. door commissarissen van den straatweg van 

Gouda naar liodegrave. in het logement Blom: het onderhouden van en 
bet doen van eenige herstellingen aan gezegden straatweg met de 
daartoe behoorende kunstwerken, voor 3 jaren, aanvangende 1 Jau.'8". 
Inl bij notaris De Ridder, te Rodegrave. Aanw 25 Nov., te 11' 2 uren. 

L ' l r t -c l i t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het eontraalgebouw: Hestek no. 107. de levering van stalen 
spoorstaven, stalen lasch- en < nderlegplaten, stalen schroef houten en 
ijzeren haakbouten, in 3 perceelen. Inl. bij den sectie-ingenieur Ch. 
teuson. te Luik. 

\ Y « r n » d a g , 1 Uec . 
V l l a g e . te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: delevering 

van ballaststeeii voor de lliiksiivierwerkeii op de Maas, in 2 perceelen, 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage, den ingenieur Van 
Hooil. te Vuclit. en de opzichters Willems, te Maastricht. Droste, te 
Roermond, Kooremau, te Venloo. Groenen, te 's-llosch, en Van Kust, te 
Heusden. Aanw. 24 Nov. 

Ai i iMte rdam, te I uur, vanwege het ministerie van koloniën, iu het 
zoogenaamd West-Indisch slachthuis- het onderhouden van en het aan
brengen van eenige verbeteringen benevens het doen van eenige her
stellingen aan het koloniaal établissement, gedurende de jaren 
"87. '88 en '89. Inl. bij den hoofdopzichter der landsgebouwen G. D. 
Wijndels de Jongh, te Amsterdam. Aanw. 24 Nov., te 10 uren. 

Donderdag , 2 Der . 
H a a r l e m , te 1) uien. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der Rijkszee-
werken op het eiland Wielingen, lid. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Hoogenboom, te Hoorn. Aanw. 25 Nov. Raming/ 7500 
per jaar. 

Z a t e r d a g , 4 Uec . 
t i r n l i i . te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het onderhoud van Keulsche vaart, in de 
provincie Utrecht, ged. "87. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en 
den ingenieur Hleckmann. te Utrecht. Aanw. 27 Nov. Raming ƒ 2890. 

WoctiHdag, * 11 c i . 
Vllage , te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud cn hei-stel der landsgebouwen te 's-Hage, ged. "87. Inl. bij 
den rijksbouwmeester iu het 2e distriet en den hoofdopzichter dei lands
gebouwen J. A. Weinberg, beiden te 's-Hage. Aanw. 1 Dec. te 9 uren. 
Raming ƒ 40,500. 

'a- l lnge, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verdiepen van de bedding der rivier de Amer, onder de gemeenten 
Hooge- en Lage-Zwaluwe, provincie Noord*l.rahaiit, beneden kilometer-
raai 05, behoorende tot de werken voorliet verleggen van de uitmonding 

dor rivier de Maas. Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging 
van den Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. 1 Dec. Raming ƒ 40,600. 

' • -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van den 
Baardwijkschon overlaat met de Rijkssluis in de oostelijke vaartkade 
van Waalwijk, behoorende tot de werken van dc Maas, met het onder
houd van die werken van 1 Januari tot en met 81 Dec. '87, benevens 
voor het zoo noodig leggen in '87 der zomersluiting in genoemden 
overlaat. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, tc 's-llage, den 
ingenieur Van Hooll', te Vucht, en den opzichter Van Enst, te Neusden. 
Aanw. 1 Dcc. Raming ƒ 2970. 

M a a n d a g , l . ' l Dec . 
V l l a g e , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: het maken 

en leveren van den ijzeren bovenbouw van dril kofliepakhuizen, ten 
dienste van het departement der burgerlijke openbare werken in 
Ncderl.-Indiü. 

Dlnadag, 14 Dec. 
N l e u w e r k e r k (Zeel.), door kerkvoogden der Herv. gemeente, bij D. 

Lokker: het arnoveeren der bestaande pastorie met net nevenstaand 
gebouw, A no. 69 en het daartorpl »atsc bonwen van eene nieuwe pastorie. 
Inl. bij den bouwkundige W. Brouwer Johz., aldaar. Aanw. 7 Dec, 
van 11—2 uren. 

Op enbepaa lden d a t u m . 
D e n l a g a (Fr.): het afbreken der oude en wederopbouwen van eene 

nieuwe huizing met schuur ca., op de zathe, bewoond door J . H. 
Hepkeina. Inl. bij den architect M. E. Hettinga, te Langweer. Aanw. 
gehouden. 

A F L O O P 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
L e l d e n , 2 Nov.: het bouwen van 26 woningen 

aan den Moi-schweg, gemeente Oegstgeest, onder 
beheer van den architect P. G. Lanccl, in 7 
perceelen: 

Perc. 1, timmerwerk; ingek. 6 bilj., als: 
W. v. d. Drift, te Leiden, ƒ 11,200 
C. v. Ingen, > Bodegrave, » 10,900 
J. Christiaanse en A. 

Zekveld, » Leiden, » 10,500 
C. E. Verhaall, » idem » 10,312 
J, _Blansjaar. » idem » 8,194 

Perc. 2, steenhouwwerk; ingek. 3 bilj., als: 
I). Ossevoort. te Leiden, ƒ 129 
C. v. d. Horst, > idem » 128 
J. C. v. Venetië & Zn., » idem » 95 

Perc. 3, smidswerk; ingek. 4 bilj., als: 
W. Doppert, te Leiden, ƒ 376 
VV. L. de Nie, » idem » 315 
VV. L. Langezaal, a idem » 805 
J. Nootcn, » idem » 302 
S. Smit, » idem n 295 

Perc. 4, loodgic-terswork; ingek. 2 bilj., als: 
W. Hoogstraaten, te Leiden, ƒ 1040 
J. v. d. 'Heijden, B idem B 996 

Perc. 6. stukadoorwerk: ingek. 6 bilj., als: 
A. D. Wempe, te Leiden, ƒ 1790 
A. Boekwijt. » idem » 1749 
J. v. d. Kaai, » idem » 1737 
C, J. Blankwaard, » idem B 1350 
C. J. v. d. Drift, » idem l 1350 

Perc 0, verfwerk en glas; ingek. 9 bilj., als: 
G. II. de jong, te Wassenaar, f 2240 

A. Hemminga, Beetsterzwaag, ƒ 4088 
D. Oosterbaan, Drachten, > 8794 

Daar de laagste inschrijver vóór de opening 
der biljetten verzocht niet in aanmerking te 
komen, wegens vergissing in zijne berekening, 
is het werk gegund aan A. Hemminga. 

De raming was ƒ 4562. 
Hengeloo (O.), 6 Nov.: het bouwen van vier 

woningen aan den kleinen Dennen boschweg. voor 
H. T. Arends, onder beheer van den architect 
J. Moll; ingek. 10 bilj., als: 
H. .1. Frantsen, te Hengeloo, 
J. 11. Boonk, • idem 
A. A. van den Berg, » idem 

> Delden, 
» Hengeloo, 
i idem 
» idem 
» idem 
, Delden, 
B Hengeloo, 

ƒ 4830 
. 4563 
» 4148 
B 4100 
» 3957 

3738 
• 3684 
» 3680 
II 3493 
» 3447 

L. W. J. v. d: Drift, 
J. H. v. d. Drift, 
J. A. M. v. d. Gendt, 
A. v. d. Berg, 
A. Schaft. 
A. N. la Dree, 
J. P. Verhoeven, 
P. v. d. Blom en M. 

Brugman, 

Leiden, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 

1800 
1600 
1594 
1370 
1335 
1082 
1050 

» 1040 
Perc. 7, lehangerswerk; ingek. 6 bilj., als: 

J. v. Bemmelen, te Leiden, ƒ 510 
M. II. A. Starrenburg, i idem » 495 
A. den Bouwmeester, » idem B 490 
II. J. Glenjaar, » idem » 885 
H. J. Garlier, » idem n 340 
II. I'ander, > idem » 325 

Aan alle minste inschr. gegund. 
D e v e n t e r , 5 Nov.: het bouwen van 2 woon

huizen buiten den Noordenberg. voor H. Locht, 
onder beheer van den architect Van Harte; 
ingek. 14 bilj., als: 

Markerink. ƒ 8899 
Hofstee, > 3894 
V. d. Spoel, » 3890 
J. l'ot. » 3890 
Wittcveen, » 3889 
Rood. i> 3792 
Lanuners, B 3780 
Pieters, > 8770 
Eskes. i 3760 
Fiet. » 3730 
Korteling, » 3660 
'l'uitert, » 3640 
Eggink, » 3610 
Eimcriks, » 3586 

A m s t e r d a m , 6 Nov., voor rekening der 
marine: lo. de levering van 74,000 KG. Noord-
scbe hennep in 8 kavelingen; minste inschr. J. 
M. van der Lelie, te Maassluis, voor ƒ 41.28 per 
100 KG. 

2o. de levering van 1680 KG. verzinkt ijzer-
draad ; minste inschr. Van den Honert en Punt, 
te Amsterdam, voor f 323.061,,. 

O l t e r l e r p , 6 Nov.: het afbreken der be
staande en het bouwen van eene nieuwe boeren
plaats voor de erven Boelens, onder beheer van 
den architect L. de Goed, te Beetsterzwaag; 
ingek. 18 bilj., als: 
I). J. Beek, Drachten, 
D. J. Kenning, Ureterp, 
K. J. Kalt, lleerenveen, 
T. T. v. Lijk, Lippenhuizen, 
K. Tolman, Boornbergum en Duursma 

Drachten, 
J. L. Eppinga, Lippenhuizen, 
R. A. v. d. Veen, Terwispel, 
J. II. Poutsma, idem 
J. II. Bos, Tvrjizel, 
C. de Vroeg, Terwispel, 
A. T. v. d. Veen, idem 
Y. J. Winters, Gorredijk, 
S. H. Kielstra, Drachten, 
W. K. Burgij, Terwispel, 
VV. Mienstra, 't Meer hij Heerenveen, 
A. v, d. Meer, Drogeham, 

G. ter Meniën, 
J. I; meihuis, 
W. ten Dam, 
A. J. Wilmink, 
A. II. M. Wesselink, 
H. J. Scholten, 
W. v. Leeuwen, 
gegund. 

f - ru i l ingen . 6 Nov.: het bouwen van eene 
behuizing op een terrein aan de verlengde 
Nieuwe Ebbingestraat, te Groningen, onder 
beheer van den architect K. Hoekzema; ingek. 
16 hilj., als: 
J. de Vries, 
A. v. Dijk, 
E. W. Wietsema, 
E. Peters, 
J. II. Muller, 
H. Meijer, 
F. Roders, 
D. Dooijes, 
D. Janssen, 
J. Ihelings, 
II. Janssen, 
T. Y. Jelsma, 
11. Scheltens, 
H. Leners, 
D. Dalmolen, 
II, Berends, 

Gegund aan D. Dalmolen, 
f i r o n l n g e n , 8 Nov.: het bouwen van een 

magazijn met bovenwoning op een terrein in de 
Nieuwe Ebbingestraat, te Groningen, voor II. F. 
Broekman, onder beheer van den architect K. 
Hoekzema; ingek. 20 bilj., als: 

te Groningen 
idem 

A. J. Schouten, Gouda, 
G. f). v. Doorn. Amsterdam, 
F. II. Joseph, Utrecht, 
W. v. Doornik, Baarn, 
W. v. d. Kooij, Amersfoort, 

/' 14.900 
> 14,800 
» 13.658 
n 13,427 

13.195 hoon, Al 
Hreda , 9 Nov.: het houwen van een werk

plaats, bergplaats, winkelpui en eenige verande
ringen bij do liuizinge, gelegen in de Tolhrug-
straat. onder beheer van den architect A. 
Verlegh. 

5 hilj., als: 
te Breda, ƒ 1080 
» idem » 1063 
II idem B 1054 
i idem o 1052 

idem i 1005 

te Groningen, ƒ 6078 
» idem » 6897 
B idem i i 5789 
» idem » 5666 
i i idem II 6639 
» idem II 5359 
B idem • 5322 
» idem i i 5286 
* idem )' 5197 
> idem i) 5169 
» idem » 5151 
» idem » 5086 
» idem - 4990 
» Bedum » 4935 
» Groningen, » 4899 
" idem 1 4883 

J 5189 
I 5180 
i> 4999 
» 4868 

B 4853 
B 4768 
B 4754 
B 4734 
i) 4720 
B 4685 
» 4671 
B 4544 
B 4528 
» 4393 
B 4375 
» 4164 

nipt, 
Zijlstra, 
Scheltens, 
W. Wietsema, 
Edzards, 
Holthuis Jr., 

H. Janssen, 
D. Dalmolen, 
G. Men link, 
I'. Roders, 
I). S. Diddens, 
A. v. Dijk, 
.1. II. Muller, 
E. Peters. 
D. Dooijes, 
D. Janssen, 
H. bellers, 
J. Ihelings, 
T. Y. Jelsma, 
II. Berends, 

idem 

/ 5533 
B 5480 
• 5444 
» 4989 
>i 4838 
>i 4830 
> 4823 
» 4769 
» 4747 
• 4666 
» 4633 
* 4629 
» 4590 
B 4561 
» 4553 
» 4492 
- 4485 
» 4461 
» 4193 
B 3974 

Timmerwerk; ingek. 
VV. v. Oosterhout, 
Ant. Dielcn, 
M. v. Sevenbergen, 
J. J. Koopmans, 
W. F. Reichardt, 

Metselwerk; ingekomen 9 hilj., als: 
R. Wiercz, te Breda, 
C. de Kanter, B idem 
P. Rijpaart, B Ulvenhout, 
W. v. Boxsel, 8 Breda, 
G. v. d. Saude, » idem 
J. A. Mol. » idem 
A. v. d. Heide, B idem 
J. Mol, B idem 
J. P. Kleiner, B idem 

Massa; 
J. I'. Kleiner, B idem 

Aan de minste inschr. is hot werk gegund. 
Z a l t - K o m m e l , 9 Nov.: de levering van 28 

dikke vimmen noodhontop verschillende plaatsen 
in het polderdistrict Boininelerwaard boven den 
Meidijk; aangenomen gemiddeld voor f 34 per 
dikke vim. 

'd-l lage, 10 Nov.: het wegruimen van een in 
de Nieuwe-Maas, onder de gemeente Ridderkerk, 
nabij het huis .Ten Donk", tusschen de kilo
meterraaien 132en 133 gezonken vaartuig; ingek. 
8 bilj.^als: 

te Leeuwen, 
II Maassluis, 

ƒ 1500 
B 1399 
» 1310 
» 1305 
» 1280 
B 1239 
» 1233 
» 1227 
» 1200 

» 2315 

B. v. Tillelen, 
B. 0. Weltevrede, 
P. Hoebee, 
A. Fisscher, 
I. T. Metzelaar Sc Co. 
A. v. d. Tak, 
J. v. d. Wal, 
A. J. Smit. 

Utrecht, 11 
huis genaamd 

B Dordrecht, 
n 's-Bosch, 
n Harlingen, 
B Goedereede.. 
II Harlingen, 
» Rotterdam, 

Nov.: het atnoveeren van een 
Hotel Neuf" op het Vreebur 

ƒ 3330 
B 3200 
» 2850 
» 2643 
B 2500 
» 2474 
* 2270 
B 2240 

B idem 
B idem 
B idem 
9 idein 
i i idem 
B idem 
B idein 
B idem 
B idem 
B idein 
:> idem 
II idem 
B idem 
» Beduin, 
» Groningen, 
B idem 
B idem 

Gegund aan T. Y. Jelsma. 
KiiMchedé. 8 Nov.: het bouwen van een 

woonhuis op een terrein aan den Noorderhagen, 
voor F. W. Ameling; ingekomen 9 bilj., als: 
Hofstede, te Enschedé, f 1659 
Meijer, » idem n 1490 
Turin, > idem » 1457 
Reigers. B idem B 1420 
Jeiinink, • idem » 1374 
Wegereef, . idem , 1333 
Vossebeld, n idem B 1257 
Wijdeveld, B idem « 1292 
Hiickriede, » idem • 1170 
gegund. 

A i t a t c rdan i , 8 Nov.: het maken van een 
verhoogd perron met abri en de fundceringen 
voor eene ijzeren overkapping met het lossen, 
stellen en gedeeltelijk verven dezer overkapping 
en het uitbreiden van de spoorinrichtingen op 
het stationseniplacement Baarn. met bijbehooren
de werken, voor de Roll. IJzeren-spoorwegmaat
schappij: ingekomen 16 bilj., als: 
A. Keers. Hilversum. f 16,940 
M. A. J. Taverne, 's-llage, B 16,146 
C. Bos, Haarlemmermeer, » 16,145 
H. J. Meekers, Amsterdam, » 16,065 
K. .1. Ruijsch v. Dugteren, Utrecht, , 15,963 
J . Visser Gz., Papendivcht, » 15,943 
A. v. d. Meijden Az., Hardinksveid, > 15,890 
L. Kok. IJmuidcn, > 15,700 
J. v. d. Berg, Amersfoort, » 15,628 
D. J. Ulenberg, Rotterdam, » 15,490 
E. Wouda, Naaiden, s 14,000 

te Utrecht, en het bouwen van 2 winkel- en 2 
bovenhuizen, onder beheer van den architect 

J. M. Wolf, 
G. v. Rassel, 
J. II. de Borat, 
B. J. v. Baaren, 
II. Verineer, 
K. J. v. Dugteren, 
•I. Krapp, 
C. v. Straaten, 
J. II. de Vos, 
M. v. Zeeland, 
IL J. Stolker, 

s s —f 0 B C > "5 
1 = 

: et » « c 
• 5 S C r -

111 £ 

tc Utrecht, f 25,942 
» idein » 25,777 
i idem » 23.998 
t idem - 2.1,990 
i idem B 23.400 
• idem :•• 22|939 
i idem » 22,824 
i idem « 21,978 
* idem » 20.975 
» idem » 20.077 
t idem » 19 977 
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D e i r t , 11 Nov., voor rekening van het hoog-
heeinraadschap Dellland: lo. de leverantie van 



D E O P M E R K E R . 

eenige zware rijsmatcrialcn; minste inschr. C. 
J. Visser., tc Sliedrecht. voor ƒ 1690. 

2o. de leverantie van 10,000 bis riet; minste 
inschr. T. Kleijn, te Sliedrecht, voor / 697. 

« . r o l l i n g e n . 11 Nov.: de levering van diverse 
materialen voor de gemeente, in 5 perceelen; 
minste inschr. waren: 

I'erc. 1, gesmeed ijzer, Th. W. Kissing, voor 
B'/j°/o beneden tarief. 

Pere. 2, steen, kalk, cement enz., II. D. Beu
kers, voor 4'/i°,o beneden tarief. 

Perc. 3, lood, zink enz., J. van der Wonde, 
voor 8% boven tarief. 

Perc. 4, hardsteen, H. Derksema, voor 7 % 
boven tariel. 

Perc. 5, rongen, spijkers enz., linna Holthuis, 
voor 28°/ 0 beneden tarief. 

Oosterbeek., 11 Nov.: het bouwen van eene 
villa met hijlevering van alle materialen en 
arbeidsloonen, onder beheer van den bouwkun
dige H. A. Klaassen; ingek. 7 bilj., als: 
Firma Wed. H. de Vries, Wageningen, f 5170 
Gebr. Georlings, Oosterbeek, 'n 4372 
H. Langelaar en H. Busser, idem » 4350 
H. A. v. d. Zande, Arnhem, • 4350 
A. A. v. Boeschoten, Velp, » 4218 
II. Gerritsen, Klden. » 4215 
W. Degen, Oosterbeek, » 4170 

Groningen. 11 Nov.: de levering van 600 
zaalstoelen van noteboomenhout voor de Har
monie, onder beheer van den architect II. 
Raammaker; ingek. 13 bilj.; als: 

C. G. Kiihn, 
J. P. Hilling. 
S. de Waard, 
Brongers & Co-
Firma Bruin, 
H. v d. Veen, 
P. Kunst, 
J. Blocker en A 

Berg, 
B. v. Bolhuis, 
Van Gilse en Van der 

te Groningen, 
» Amsterdam, 
» Groningen, 
11 Rotterdam, 
• Groningen, 
> idem 
" idem 

11 idem 
idem 

per stuk 
ƒ 5.80 
11 5.40 
11 5.35 
» 5.14 
» 4.90 
» 4.88 
» 4.83 

1 4.38 
» 4.30 

» Rotterdam 1 
» Groningen, 1 
» idem 1 
» Utrecht, 1 

gunning is nog geen 

4.25 
4.16 
3.35 
2.92'/, 
besluit 

Meer, 
C. G. Kiihn Jr, 
J. Tuineke, 
J. J. v. Schaik. 

Omtrent de 
genomen. 

Middelburg, 12 Nov., onder beheer van het 
departement van waterstaat: lo. het driejarig 
onderhoud van den Rijksdam, de terp cn getij-
meter te Bath; ingek. 1 bilj., van I). Bolier Cz., 
te Rilland-Iiath, voor f 595 per jaar 
Raming » 670 » » 

2o. het driejarig onderhoud der Rijkswerken 
op de binnenreede en van den getijraeter te 
Brouwershaven; ingek. 2 bilj., als: 
.1. Vink, Brouwershaven, f 600 per jaar 
C. Kappers, idem . 1815 m 3 jaren 
Raming , 609 per jaar 

'•-Bosuil, 12 Nov., voor het ministerie van 
waterst. enz.: lo. het voortzetten der verhooging 
van den liijks-grootenwcg der 2e klasse no. 4, 
van 's-Bosch naar de rivier de Maas, in de rich
ting van Utrecht: minste inschr. A. Geldens, te 
Nijmegen, voor ƒ 11,639. Raming f 12,650. 

2o. liet maken van twee wisselplaatsen op de' 
Zuid-Willemsvaart; minste inschr. I). K. Bons,I 
te Sliedrecht, voor /' 2800. Binning /' 2940. I 

1. m i warden, 12 Nov.: het kanaliseeren van I 
de Tjongcr, 2e gedeelte, voor rekening der pro-1 
vincie Friesland; ingek 9 bilj., als: 
1). Cramer, Midivolda, 
1'. Heli en A. Illoks. Zwolle, 
B. Voordendag, Dordrecht^* 
W. P. de Vries, Rossum, 
J. X. Kruizinga. Groningen, 
•h Dokter, I awarder) en J. II. Bos 

Twijzel. 
C. de Jongen C. de Ruiter, Hardinksveld,» 425.000 
F. Swets. Ameide, , 424.1)00 
T. F. Kloosterman, Hemelum, en H. G. 

Brouwer, Stiens, » 358,800 
'bu g ,, 414.200 

12 Nov.: het verbouwen der Rijks-
I te Willemsoord, gemeente Steen
en het doen van herstellingen aan 

,. van den onderwijzer aldaar, voor 
rekening van den Staat: ingek. 1» hilj.: minste 
inschr. C. I..s,luiere, te Boonebragge hij Joure, 
voor ; 8668; gegund. Raming ƒ 10,200. 

ƒ 445.000 
» 427,300 
» 426,900 
11 426.100 
» 425,600 

425.400 

Z w o l l e . 
lagere sein 
wijkenvold 
de woning 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E E 
van Z A T E R D A G 20 N O V E M B E R 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , '£'£ Nov . 

Z u t f e n , te 11 uren, door Harend 11. Heertjes, in het hotel het Zwijns
hoofd: het verbouwen en inrichten tot tapijt- en bedden magazijn van 
het perceel E 4 aan het Rij ken hage bij den manufactuurwinkel. Aanw. 
gehouden. 

D e l f t , te 111/| uren: het maken van eene beschoeiing van damplan
ken, ten behoeve der fabriek van producten uit beenderen, aldaar. 
Aanw. gehouden. 

's-Hage, te t uur, door burg. en weth.: het afgraven van een 
gedeelte duin achter de Naald te Scheveningen. Aanw. gehouden. 

A m s t e r d a m , tc 2 uren, door de Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, 
in kamer 46 van het administratiegebouw aan het Droogbak: 

lo. Bestek no. 391, de levering van grèskeien, in 2 perceelen; 
2o. Bestek no. 392, het maken van deu onderhouw en het maken, 

leveren en opstellen van den bovenbouw eener draaischijf van 13.50 If, 
middellijn, met bijbehoorende werken op het terrein van de werkplaats 
te Haarlem, in 2 perceelen. Raming perc. I f 2000, perc. 2 f 4200. 

Inl. bij den ingenieur van den weg, in kamer 154 van genoemd 
administratiegebouw. 

D i n s d a g , 2 3 Nov. 
D e l f t , te 10 uren, door den directeur der artillerie-stapel-en-con-

Struetieinagazijnen, in de Houttuinen: de levering van verschillende 
metalen enz., ten behoeve van verschillende diensten in Nederl.-lndië, 
in 7 perceelen. 

N o o r d » i j k (Z.-II.), te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
een nieuw raadhuis, lal. bij den architect Nic. Molenaar, te 's-llage. 
Aanw. gehouden. 

H a a r l e m , te 12 uren, in het benedenlokaal van de sociëteit «Trouw 
moet blijken": het verdiepen van verschillende wegslooten in den Grooten 
IJppolder. Aanw. gehouden. 

l i r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 109, de levering van 
eiken wisselhout. Inl. bij den sectie-ingenieur Ch. Renson, te Luik. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 110, de levering van 
eikenhouten dwarsliggers, in 3 perceelen. Inl. bij den sectie-ingenieur 
Ch. Renson, te Luik. 

Woeni tdag, 24 Nov. 
' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstmt enz.: het 

maken eu stellen van den ijzeren bovenbouw voor de draaibrug in den 
oingelegden grooten weg van l'trecht naar Leiden, onder de gemeente 
Utrecht, provincie Utrecht, behoorende tot de wei ken voor den aanleg 
van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. 
bij dea hoofdingenieur Wellan. en den ingenieur Kemper, beiden te 
Utrecht. Aanw. gehouden. Raming / 19.990. 

's- l lage, te U uren. door het ministerie van waterst enz.: het 
onderhoud van de schutsluizen en bij be hooiende werken t;* Nigteveeht, 
behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbin
ding van Amsterdam niet de .Merwede. lui. bij deu hoofdingenieur 
Wellan, te Utrecht, en den ingenieur kluit, te Amsterdam. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 2000. 

's-IIage, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz.: het 
doen van eene zandstortiug Op het Open IJ te Amsterdam, ter plaatse 
van den te bouwen syphon nabij Zeeburg, behoorende tot de werken 
voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, en den inge
nieur Kluit te Amsterdam. Aanw. gehouden. 

' s - l lage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
onderhoud van de schutsluis en bijbehoorende werken nabij den Groenen
dijk, bewesten L'trecht en het onderhoud van het verruimde en het 
Ongelegde gedeelte van den Vaartschen Rijn onder de genieenten Jutfaas 
en Vreeswijk, provincie Utrecht, ged. '87, behooreude tot de werken voor 
den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede, in twee perceelen. Inl. hij den hoofdingenieur Wellan enden 
ingenieur Komper, beiden te Utrecht. Aanw. gehouden. Raming perc. 
1 ƒ 530, perc. 2 ƒ 5560. 

s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitvoeren van voorzieningen aan de oevers van de Nieuwe Merwede, 
tusschen de kilometerraaien 104 en 120, onder de gemeenten Werken
dam en Sliedrecht. lui. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage, 
den ingenieur De Bruijn, te Dordrecht, en den opzichter Baümer, te 
Werkendam. Aanw. gehouden. Raming f 9050. 

D o r d r e c h t , door liet bestuur der Itordrechtsche zwem- en badin
richting: het leveren en plaatsen eener drijvende zwern-en badinrichting 
in de Oude-Maas. 

M l l e d r e r h t , het doen van eene belangrijke verandering aan een 
stoombaggermolen. Inl. bij B. Zuiderhoek, te Sliedrecht. 

D o n d e r d a g , I S Nov. 
Oos ie rheek , te 11 uren, door burg. en weth. van Renkum: het 

verbouwen, eene verdieping verhoogen en het verder inrichten van een 
bestaand winkelhuis voor post- en telegraafkantoor, te Oosterbeek. 
Aanw. 22 Nov., te 12'/j urcn. 

M e d e m b l i k , te 12 uren, door de locaa(spoorwegmaatschappij Hollands 
Noorderkwartier, op het Koggenhuis: bestek no. II, het vervaardigen, 
leveren en stellen van den ijzeren bovenbouw van 12 vaste bruggen in 
den locaalspoorweg Medemblik—Hoorn. Inl. bij den ingenieur Krieger, 
te Medemblik. 

G r o n i n g e n , tc I23/ t uren, door burg. en weth.: 
lo. het verrichten van eenige verfwerken aan het raadhuis, ged. '87; 
2o. het stollen, wasschen, bijwerken en witten der stukadoorwerken 

aan het raadhuis, ged. '87; 
3o. het leveren van nieuwe glasgordijnen, het wasschen en verder 

onderhouden van alle glasgordijnen enz. in het raadhuis, ged. '87; 
4o, het onderhouden van kachels in het raadhuis, ged. '87. 
Bilj. inzenden uiterlijk 24 Nov. 

V r i j d a g . 2 « Nov. 
' s - B o s c h , te 10i/i uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het opruimen van ondiepten in het 
kanaal de Dieze, provincie Noord-Bra bant. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 6e district, den arrondissements-ingenieur Keurenaer, beiden te 
's-Bosch, en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 2000. 

A m s t e r d a m , te 11 uren. door den vice-admiraal, directeur en kom-
mandant der marine: de levering van; eiken balken, eiken krounners, 
wagenschot, roosterlatten enz., dennen masten, vuehten en vuren masten 
en spieren, Noordsche houtwaren, grenen balk-, Noordscheen Pruisische 
delen, enz., dakdelen, grenen ribben, schroten en latten, dennen delen, 
dennen ribben, schroten en latten, vuren delen, iepen-, esschen-, linden-, 
pereboomen- en wilgenhout, riemen, azijn-, pok-, hulletree-, rood- of 
paardevleeschhoiit, duigen en bodemstukken, houten hoepels, grenen en 
vuren duigen en bodemstukken, alles aan de directie der marine, te 
Amsterdam, en 2o. Rigasche masten aan de directie der marine, te 
Willemsoord-

Z a t e r d a g , 27 Nov. 
Wor iue rvee r (X.-H.), te 12 uren, door de commissie voor het maken 

van een wandelweg, in de Nieuwe Sociëteit: het maken van een wandel
weg in de gemeente Wormerveer van den Stationsweg naar de Warmoes
straat, aldaar, met inbegrip der in dien weg vallende vaste bruggen, 
de bestrating enz. Inl. bij den bouwkundige D. Stam Mz., te Wormer
veer. Aanw. 24 Nov., te 11 uren. 

U t r e c h t , te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
openbare school 3e soort met ouderwijzeiswoning en gymnastiek
lokaal op het terrein van het af te breken perceel, gelegen aan het 
Janskerkhof wijk II no. 595. Aanw. 22 Nov., te 10',a men. 

V e r w o l d c (Geld.), te l uur, ten huize van den werkbaas Loman: het 
bouwen van een karmanswoning en van een dagloonerswoning, beiden 
te Verwolde. Aanw. 27 Nov., te 10 uren. 

M a a n d a g , 29 Nov. 
' s - l lage , te l l * / t uren, door het prov. best van Ziud-Iloiland: het 

onderhouden van en het doen van eenige herstellingen aan het ge
bouw van het prov, gouvernement van Zuid-Holland, te 's-Hage, ged. 
2 jaren, ingaande 1 Jan. '87 en eindigen 1 Dec. '88. Inl. bij den 
hoofdingenieur van den prov. waterst. J. van der Vegt, te's-IIage. Aanw. 
25 Nov., te 10 uren. 

H - l l n e e . te l l ' / 3 uren, door het prov. best van Zuid-Holland: het 
vernieuwen der brug in het jaagpad langs de Delltsche Vliet, over 
deu VOOrwaterloop van het stoomgemaal van den Plaspoelpolder. Inl. 
bij den hoofdingenieur J. van der Vegt, te 's-Hage. Aanw. 23 Nov., te 
10 uren. Raming /' 1300. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken en stellen van een ijzeren marktoverdekking op het 

Waterlooplein; 
2o. het aanplempen van een deel der Wittet.burgervaart en het bouwen 

van een schoeiing en riool achter de openbare lagere school der le 
klasse no. I. aan de Kleine Wittenburgcrstraat. 

ltd. voor de werken, sub 1 genoemd, bij den stads-architoet. raadhuis 
kamer DO. 101, en voor de werken, sub 2 genoemd, bij den stads
ingenieur, raadhuis kanier no. 106. 

I H i i M f l n g . H O N o v . 
Bodegrave , te 11 uren, door commissarissen van den straatweg van 

Gouda naar Bodegrave. in het logement Blom: het onderhouden van en 
het doen van eenige herstellingen aan gezegden straatweg met de 
daartoe behoorende kunstwerken, voor 3 jaren, aanvangende l Jan.'87. 
Inl. bij notaris De Ridder, te Bodegrave. Aanw 25 Nov.. te U»'2 uren. 

R o t t e r d a m , te II UTem in het café FYaseati: het bouwen van twee 
enk.de en drie dubbele panden. Inl. bij den architect W. C. Coepijn. 
Aanw. 26 Nov., te 11 uren.' 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het eontraalirebouw: Bestek no. 107, de levering van stalen 
Spoorstaven, stalen lasch- eh « nderlegplftteu, stalen schroefbouten en 
ijzeren haakbouten, in 3 («'reefden. Inl. bij den sec tie-ingenieur Ch. 
Renson, te Luik. 

U t r e c h t , door de Ned. Rijus|MM>rweginaatschappij: het maken van 
een houten brug en schoeiing over- en langs de zuidelijke bermsloot 
nabij de Overamstelstraat, ten dienste van een spoor voor de Deli-
bierbrouw-erij, te Nieuweramstel. Bilj. inzenden uiterlijk 29 Nov. Aanw. 
24 Nov., te 11 uren. 

W o e n s d a g . 1 Dec. 
' s - l lage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: delevering 

van ballaststeen voor de Rijksrivierwerken op de Maas, in 2 perceelen. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Van 
IloolV, te Vacht, eïi de opzichters Willems, te Maastricht. Droste, te 
Roermond, Kooreman, te Venloo, Groenen, te 's-Bosch, en VanEnst, te 
Heusden. Aanw. 24 Nov. . . . . . 

A m s t e r d a m , te 1 uur, vanwege het ministerie van kolomen, in het 
zoogenaamd West-Indisch slachthuis: het onderhouden van en het aan
brengen van eenige verbeteringen benevens het doen van eenige her-
ellingen aan het koloniaal établissement, gedurende de jaren 
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'87, '88 en '89. Inl. bij den hoofdopzichter der landsgebouwen G. D, 
Wijndels de Jongh, te Amsterdam. Aanw. 24 Nov., te 10 uren. 

hoi .derd*jr , 2 Ree. 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der Rijkszee-
werken op het eiland Wieringen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Hoogen boom, te Hoorn. Aanw. 25 Nov. Raming / 7500 
per jaar. 

H a a r l e m , tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best : het uitvoeren van eenig baggerwerk 
in het Noord zeek a naai vóór de zoogenaamde Maalsluis te Spaarndam, 
beboorende tot de werken van het Noord zee kanaal. Inl. bij den hoofd
ingenieur, le Haarlem, en den ingenieur*;KIuit, te Amsterdam. Aanw. 
25 Nov. 

Huil enpoHl . door den mr. timmerman J. van der Molen: het bouwen 
van eene nieuwe stol|iliuizing, met wegneming van het oude gebouw 
c.a. op Sijteburen, onder Grouw. Bilj. inzenden 1 Dec. Aanw. 24 Nov., 
te 12 uien. 

V r i j d a g , 3 Dcc. 
A r n h e m , te 11',2 uren, door burg. en weth.: het maken, leverenen 

•tellen van openbare waterplaatsen. Aanw. 25 Nov., te 10 uren. 
's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

vergrooten en verbouwen van het postkantoor met directeurswoning te 
HeliVvnetsluis, ten behoeve van den vereeuigden post- en telegraafdienst. 
Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en den 
opzichter der landsgebouwen J. Bartels, te Rotterdam. Aanw. 26 Nov., 
te 12 uren. Raming ƒ 6395. 

Z a t e r d a g , 4 Dec. 
U t r e c h t , te 2 uren, door hot ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het onderhoud van Keulsche vaart, in de 
provincie L'trecht, ged. '87. Inï. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en 
den ingenieur Bleekmann, te Utrecht. Aanw. 27 Nov. Raming f 2890. 

Zuilen, door den directeur der gemeente-gasfabriek, de levering van 
de in '87 benoodigde Eng. get rokken-ij zo ren buizen en fittings, koperen 
littings en compositiebuis, alles le qualiteit. 

Woensdag , 8 Dec. 
' — Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud en bei-stel der landsgebouwen te 's-Hage, ged. '87. Inl. bij 
den rijksbouwmeester in het 2e district en den hoofdopzichter der lands
gebouwen J. A. Weinberg, beiden te 's-Hage. Aanw. 1 Dec. te 9 uren. 
Raming ƒ 40,500. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verdiepen van de bedding der rivier de Amer, onder de gemeenten 
Hooge- en Lage-Zwaluwe, provincie Noord-Iirabant, beneden kilometer-
raai 05, behoorende tot de werken voor het verleggen van de uitmonding 
der rivier de Maas. Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging 
van den Maasmond, te 's-IJosch. Aanw. 1 Dec. Raming ƒ 40,500. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van hei-stellingen en vernieuwingen aan de werken van den 
Baard wijk sc hen overlaat met de Rijkssluis in de oostelijke vaartkade 
van Waalwijk, behoorende tot de werken van de Maas, met het onder
houd van die werken van 1 Januari tot en met 31 Dec. '87, benevens 
voor bet zoo noodig leggen in '87 der zamersluiting in genoemden 
overlaat. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den 
ingenieur Van Hooff, te Vucht, en den opzichter Van Enst, te Heusden. 
Aanw. 1 Dec. Raming/ 2970. 

' s - l lage , te 11 uren, door het ministerie van waterst enz.: het uit
voeren van baggerwerk in de rivier de Oude-Maas. tusschen de kilo
meterraaien 118 en 119. onder de gemeente Dordrecht, beboorende tot 
de werken der Dordtsche waterwegen. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen. te 's-Hage, den ingenieur öe Bruijn en den opzichter De Kiewit, 
beiden te Dordrecht. Aanw. 1 Dec. Raming f 6230. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen N.-Z. Voorburg
wal no. 212: de levering van verschillende benoodigdbeden, iu 82 
perceelen. 

Donde rdag . 1» Dec. 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst.enz., aan het 

gebouw van het 'prov. best.: het driejarig onderhoud der Pettemer 
zeewering, behoorende tot de Rijkszee werken in Nxird-Hollaipl. Inl. bij 
den hoofd ingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Welcker, tc Alkmaar. 
Aanw. 2 Dec. Raming ƒ 14,000 per jaar. 

spierdijk, te 1 uur, door bet R.-K. kerkbstuur St. Joris, in de her
berg van J. de Haan: het lloopen van het priesterkoor en het houwen 
van een gedeelte nieuwe kerk, enz., aldaar. Inl. bij den bouwmeester 
A. C. Bleijs, te Amsterdam, en bij den opzichter D. Sutherland, op het 
bouwterrein, te Spierdijk. 

O u d e n b o s c h , tc 3 uren, door burg. en weth., ten huize van P. J . 
Boerkamp: bestek no. 1, het afbreken der bestaande brug over de Mark 
in de strekking van den provincialen grintweg Oudenbosch—Standdaar-
buiten en het wederophouwen van steenen pijlers en landhoofden; bestek 
no. 2, het leveren en stellen eener plaatijzeren draaibrug op den bij 
bestek i aanbesteden onderbouw; bestek no. 72 het af breken der brug 
bij liestek no. 1 bedoeld, het wederophouwen van steenen pijlers en 
landhoofden, het vervoeren, plaatsen en verleggen met bijkomende 
werken eener plaatijzeren draaibrug uit Antwerpen. Inl. bij den architect 
F. A. H. van der Vaart, te Oud-Gastel. Aanw. 4 Dec, te 10 uren. 

V r i j d a g , 10 Dec. 
Assen , te 11 uren, door het prov. bestuur van Drente: het vierjarig 

onderhoud van den provincialen weg van Assen over Rolde en Gieten 
naar de Hilte, aanvangende 1 Jan. '87 en eindigende 1 Dec. '90. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Assen. 

M a a n d a g , lit Dec. 
' s - l lage , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: het maken 

en leveren van den ijzeren bovenbouw van drie koffiepakhuizen, ten 
dienste van het departement der burgerlijke openbare werken in 
Nederl .-Indië. 

D i n s d a g , 14 Dec. 
G r o n i n g e n , tc 12 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best,: het doen van eenige buitengewone 
werken aan den weg van Groningen naar de Drentsche grens. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Leeuwarden, en den opzichter Rauer, te Gro
ningen. Aanw. 7 Dec. Raming / 2850. 

Ut rech t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen., aan het centraalbureau: Bestek no. 450, het maken van de 
grond- en kunstwerken, het uitbreiden en wijzigen van sporen en 
wissels en het verrichten van eenige andere werkzaamheden ten behoeve 
van de uitbreiding van het station Rozendaal. Inl. aan het centraal
bureau en bij den sectie-ingenieur H. E. Beunke, te Breda. Aanw. 7 Dec, 
te 12 uren. Raming j 82,000. 

N i e u w c r k e r k (Zeel.), door kerkvoogden der Herv. gemeente, bij D. 
Lokker: het amoveeren der bestaande pastorie met het nevenstaand 
gebouw, A no. 59 en het daarterpl latsc bouwen van eene nieuwe pastorie. 
Inl. bij den bouwkundige W. Brouwer Johz., aldaar. Aanw. 7 Dec, 
van 11—2 uren. 

W o e n s d a g , IS Dec. 
' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van werken tot verbetering der rivier de Maas, tusschen de 
kilometerraaien 89 en 90, onder de gemeente Beesel, hertogdom Lim
burg. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur 
Van Hooff, te Vucht en den opzichter Droste, tc Roermond. Aanw. 8 
Dec. Raming ƒ 29,200. 

D o n d e r d a g . 1 « Dec. 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud derHelder-
sche zeewering, behoorende tot de Rijkszeewerken in Noord-Holland. 
Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarleni. eu den ingenieur Welcker, te 
Alkmaar. Aanw. 9 Dec. Raining / 7200. 

V r i j d a g , 17 Dec. 
A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het vervangen van een houten 
door een ijzeren draaibrug over het Apeldoornsche kanaal, provincie 
Gelderland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Arnhem, den ingenieur Van 
Manen, te Zutfen, en den opzichter Van Enst EUz., te Apeldoorn. Aanw, 
9 en 11 Dec. Raming f 3840. 

Nagekomen Afloopcn. 
l m , 18 Nov.i het amoveeren van het huis. 

hoek Stationsstraat en liet bouwen van een 

J. Jonker. 
J. P. Broekema, 
A. de Vries, 
II. Sinallenhroek, 
J. Brals Jr., 
J. l i . Broekema Jr., 
II. Winters, 
A. J. Diehlman, 
C. v. Zoeten, 
J. i ' . Bok, 
D. 11. Wieling, 
T. Holthuis, 

Raming 
's-llostli, l'J Nov.: het beplanten van eenige 

gedeelten der dijken langs de Zuid-Willemsvaart, 
met bijbehoorende grondwerken, voor rekening 
van den Staat; ingrk. 1 biljet van A. van Bals-
voort, te Nuland, voor ƒ 2645. Rainmg ƒ 2580. 

'•-Hage. 19 Nov.: het aanleggen van een riool 
in een gedeelte van de Laan-van-Meerdervoort, 
de Chasséstraat en de Koningin-Emmakade. 
aldaar; minste inschr. J . dc Bruijn, te 's-llage, 
voor / 4465. 

bilj., als: 
te Assen, ƒ 5749 
« idem • 5340 
» idem I, 5326 
» idem 6253 
i idem 5169 
>> idem V 4948 
» idem » 4889 
l idem 4871 
» idem • 4858 
» idem 1 4831 
» idem 1 4680 
» Groningen, » 4677 
» Assen, a 4180 » Assen, 

i 4600 

Groningen, 19 Nov.: het maken vaneen 
paar reserve-hoogevloeddeuien voor de buiten-
sluis van het Eeniskanaal te Delfzijl; ingek. 5 
hilj.. als: 
J. Heikens, te Appiugedam, / 4690 
J. v. Bauren, » Delfzijl, » 4380 
G. Ch. M. Rottinghuis, » idem «4115 
G. Hazelhof, » Oude-Pekela, » 3882 
X. v. Dijk, «Delfzijl, 8.3794 
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A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Z w o l l e , 12 Nov.: het verbouwen van de Rijks-

lagere school te Willemsoord, gemeente Steen-
wijkerwold, en het doen van herstellingen aan 
de onderwijzerswoning, aldaar; ingekomen 19 
bilj., als: 
R. Post, te Heerenveen, ƒ 10,800 
A. F. de Boer, » Oudeschoot, » 10,796 
J. Nijholt, > Wolvega, » 10,584 
J. de Boer, o Steggerda, » 10.3113 
J. E. Mulder, » Noordwolde, > 10,180 
S. Brugge, » Spanga, » 10,157 
L. S. Brugge, » Ossenzijl, » 10,040 
R. Bruintjes, » Meppel, I 9,898 
J. Ets Mz., II Noordwolde, •> 9,613 
J. Pen, » Steenwijkerwold, » 9,468 
E. Groenink, » Steenwijk, • 9,444 
J. de Boer & Zn., |» idem » 9,415 
B. v. d. Plas, » idem » 9.365 
11. Sinallenhroek, J» Assen, » 9,199 
J. G. Hofman, > Blesse, > 9,1U0 
II. Jalvingh, » Assen, » 8,977 
J. Otten. II Meppel, i 8,888 
G. J. Aberson, » Steenwijk, » 8,753 
C. S. Schiere, » Boornbergum. B 8,686 

'•-Hage, 13 Nov.: het gedeeltelijk amoveeren 
van 3 villa's te Scheveningen en het verbouwen 
dezer tot een hotel, voor rekening van .1. de 
Jongh & Co., onder beheer van den architect Joh. 
Mutters Jr.; ingek. 15 bilj.; als: 
A. C. Paardenkooper, te s-Hage, ƒ 44,320 
Gebr. Vos, » idem » 44,200 
J. C. Pistereen, B idem B 43,700 
A. Stigter, B idem B 43,640 
Stellens en Wijnckus, B idem B 42,900 
H. E. de Baan, B Scheveningen,» 42,835 
J. v. Lith, , 's-Hage, B 42,600 
H. v. Bergen Hene

gouwen, B idem B 42,200 
P. C. Quist, B idem B 42.080 
F. II. v. Malsen, B idern » 41,890 
Gehr. Houtman, B idem > 41.668 
Bleiienhurg, B Rotterdam, . 41,200 
A. Pauptit, i Scheveningen, B 40 900 
J. Schiferli, » idem I 40.600 
S. M. Kcrnim, B idem . 39,670 

Nog niet gegund. 
W i s s e k e r k e , 13 Nov.; het maken eener 

verhooging en verzwaring van den inlaagdijk en 
het maken van een verbindingsdam in de water
keering van den calarniteusen Vlictepolder; ingek. 
12 bilj., als: 
Joh. de Jonge. Biezelinge, f 26.200 
Corn. Holier Cz., Bruinisse, » 25.81.0 
Joh. Lindenbergh, Wemeldinge, I 23,200 
P. J. Visser, Hansweerd, » 22.900 
B. den Exter v.d. Brink, Krabhendijke, » 22,200 
C. de Wilde, Kattendijke, . 21,900 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, I 19,600 
A. v. d. Beek, Zaamslag, » 19,000 
M. v d. Hoek, Neuzen, » 18,940 
Jac. Jansen, idem B 18.930 
C. Versteeg, Hardinksveld, > 18,850 
C. D. Bolier, Scherpenisse, » 17,299 
gegund. 
Raming J 17,300 

lioci icliem. 15 Nov.: het bouwen van een 
huis aan den straatweg naar Terborg, onder 
beheer van den architect Ovink; ingekomen 8 
bilj., als: 
W. H. E. Meijer, te Zelhem, f 1248 
F. Siebelink, > Doeticbem, » 1158 
F. I'. Maandag, B idem » 1146 
II. Rozier, • idem > 1127 
II. J. Massclink, t idem » 1097 
J, II. Wassink, . Amht-Doctichem, > 1074 
J. Stenden, B Doetiajicm, . 1072 
Th. Blcumen, > Ambt-Doetichcm, B 959 
gegund. 

K o t i e r d a u i . 15 Nov.: het maken van eene 
fabriek van banket-, chocolaad- en suikerwerken, 
met woonhuis cn stalgehouw, aan de llugo-de-
Grootstraat, onder beheer van den architect J. 
S. C. van de Wall; ingek. 9 bilj., als: 
C. J. v. Tusschen broek, Rotterdam, ƒ 95,700 
P. G. Winters, Kralingen, B 94.884 
A. Piena, Rotterdam, B 92,750 
G. A. v. Spanje, idem >< 92,200 
H. Dekker, idem » 91.500 
J. J. v. Sluisdam, Dordrecht. » 89,370 
B. H. Beijderwellen, Rotterdam, » 88,990 
W. P. v. d. Laan, idem » 84,729 
K. v. d. Sluijs, Uselmonde, B 82,989 

' • •Hage , 15 Nov.: lo. het onderhoud van het 
Zederikkanaal cn Rijksstoomgemaal te Arkel-
schendam, ged. '87, onder beheer van het 
ministerie van waterstaat enz.; ingekomen 8 
hilj., als: 

J. Schouten cn J. J. de Gilde. Vianen, f 36,500 
H. Schuijt en C. de Ruijter, Hardinksveld,'. 35,279 
G. dc Hoog, Gorichem, B 34,490 
J. L. dc Jongh, Ameide, » 33.123 
A. A. E. Veenenbos, Brielie, B 32̂ 800 
A. de üi'oot, Heukelum. B 32,600 
A. Kraaijeveld, Sliedrecht, • 31,980 
A. Prins Thz., idem B 31.722 
Raming B 33,000 

2o. het driejarig onderhoud der Lingewerken 
te Aspercn; ingek. 3 bilj., als: 

per jaar 
J. L. de Jongh, Ameide, /' 1886 
A. de Groot Cz., Heukelum, B 1770 
J. v. Wainel, Wijk-bij-Duurstede, B 1629 
Raming » 1800 

A m s t e r d a m , 15 Nov., voor rekening der 
gemeente: lo. het aanplempen van een gedeelte 
van den Kwakerspoel bij de Potgietei-straat en 
het terrein van den houtzaagmolen Bde Boter
ton"; ingek. 7 bilj., als: 
G. ü. v. Doom, te Amsterdam, ƒ 35.500 
J. Kooij, > idem 'B 29,000 
C. J. Ilartog, » idem i 29,450 
C. v. Boven, B idem B 23,900 
W. Ambachtsheer, I idem B 19,300 
Hijkers, B Kolhorn, • 14,994 
P. Westmaas, T Amsterdam, i 13,874 

2o, het leveren van hardsteenwerk (trottoir
band); ingek. 7 bilj., als: 

per M' 
L. Piron en F. Parmentier, lluy, / 1.98 
Hagedoorn en Bergendahl, Amsterdam, u 1.95 
E. Jansen en Ed. Burlion, Luik, B 1.87 
L. Goffin & Co., idem » 1.85 
II. J. Bosman, Rotterdam, , 1.85 
P. Lagendijk, Utrecht, B 1.79*/, 
L. Chaiuaije, Luik, B 1.69 

M a a s t r i c h t , 15 Nov.: het onderhoud van het 
provinciaal gouvernementsgebouw te Maastricht, 
ged. '87/'88; ingekomen 4 oilj., als: 
J. Schenk, te Maastricht, ƒ 2985 
J. H. Meijers, > idem • 2843 
H. Bordan, B idem » 2797 
W. Wittelings, » idem , 2600 

Hengeloo (Geld.), 16 Nov.: het bouwen van 
zes woonhuizen, op een terrein, gelegen aan den 
Woltersweg; ingek. 13 hilj., als: 
W. v. Leeuwen, te Hengeloo, f 5790 
J. G. Meijer, B Enschedé, B 5350 
B. J. Groothengel, s Borne, . 5345 
II. J. Brummelhuis, » Hengeloo, » 5250 
W. ten Dam, » idem B 5190 
II. H. M. Wesselink, B idem » 518» 
F. Morselt, « Borne, • 6084 
C. .1. Louw, B Hengeloo, » 5000 
J. II. Illmnk. A idem > 4965 
A. J. Wilmink, B idem > 4890 
E. Redemeijer, B idem • 4860 
H. J. Schollen, » Stad-Delden, B 4739 
II. J. Prentten, » Hengeloo, • 4700 
gegund. 

A l m e l o o , 16 Nov.: het bouwen van ccn 
kofliehuis met bovenhuis op een perceel grond, 
tegenover het stationsgebouw; minste inschr.C. 
Eckhardt, te Almeloo, voor f 5704. 

A m s t e r d a m . 16 Nov.: het ophoogen van 
gronden enz. in den Stads- en Gastluuspolder; 
minste inschr. P. Zonn, voor f 6432. 

K r o n i n g e n , 16 Nov.: het bouwen van een 
loods, lang 30 breed 16 ML onder beheer van 
den architect W. van der Heide; ingekomen 23 
bilj., als: 
J. J. Toesman, te Groningen, ƒ 5050 
II. Edzards, » idem B 4662 
M. Scheen, i idem •> 4542 
E. Berkenbosch, B idem B 4468 
II Kiel, 8 idem B 4400 
T. Y. .lelsma, . idem i 4333 
.1. Werkman B idem > 4331 
D. Jansen, i idem B 4315 
II. J. Walker, » idem » 4314 
E. Peters, 8 idem B 4197 
D. Dooijes, B idem . 4187 
J. lbelings, B idem B 4141 
J. de Vries, » idem » 4030 
II. Berends, » idem B 3995 
E. W. Wietsema, B idem B 3884 
T. Bos, B Bedum, I 3870 
P. v. d. Werf, » Groningen, . 3797 
II. Fekkes, i idem B 3787 
A. v. Dijk, B idem . 3748 
T. Holthuis, B idem B 3704 
J. Wilthuis, B Bedum, . 3580 
A. Sickman, • Hoogkerk, i 3305 
K. Lenz, B Ruisscherbrug, B 3125 
gegund. 

A l k m a a r , 16 Nov., voor rekening der ge
meente: lo. de levering van 150,000 straatklin
kers, Waal moppen; minste inschr. G. H. Kcijzer, 
te IJselstein; voor ƒ 15.15 per dui/.end. 

2o. de levering van 7000 Ben-Ahinkcicn; minste 
inschr, E. Janssen en Burlion, te Luik, voor 
ƒ 109 per duizend. 

's.llage, 17 Nov., onder beheer van het 
ministerie van waterstaat enz.: lo. het voort
zetten der verruiming van den bovenmond van 
den Botlek, ter verbetering van de Nieuwe-Maas, 
benden de oostpunt van Rozenburg; ingekomen 
4 bilj., als: 

per M* 
A. L. v. Wijngaarden Uz., Sliedrecht, / 0.48>;10 

T. Volker, Dordrecht, r> 0.43 
A. G. Huyskes, Hedel, B 0.41 
II. Bennink II.Rz., Utrecht, I 0378/,0 

Raming • 0.44 
2o. de uitvoering van baggerwerk tot onder

houd van de bodeinsdiente m de Berghaven voor 
Rijksvaartnigen te Hoek-van-Holland; ingek. 1 
hil|., van A. Volker Lz., Sliedrecht en P. B. Bos, 
Gorichem, voor ƒ 0.37 per M> 
Raming B 0.37 B B 

3o. net verrichten van baggerwerk in het 
vaarwater der Nieuwe-Maas, boven Brielie; ingek. 
4 bilj., als: 
A. L. v. Wijngaarden Uz., Sliedrecht, f 6480 
P. Nederhof en D. M. Smits, idem B 6170 
T. Volker, Dordrecht, B 6900 
II. Bennink H.Rz., Utrecht, » 6237 
Raming • s 6800 

II,-l i l , 17 Nov.: het verhoogen en verzwaren 
van den koolaschwcg, tevens waterkeering van 
den Noordkethelpolder, langs de Z.-W. zijde der 
Schie, van tegenover de N.-W. zijde der Mandjes-
kade tot het reeds verzwaarde gedeelte, ter 
lengte van p. m. 1200M., met kleispecie; minste 
inschrijvers J. Velgersdijk en G. J. de Leeuw, te 
Kralingen. voor ƒ 3400, 

Utrecht, 17 Nov.: de levering van 25,000 dwarsliggers in 7 perceelen, voor den Nederlandschen 
Rijnspoorweg, waarvan perceel 1 2000 stuks, perceel 2 3000 stuks, en de overige perceelen elk 
4UO0 stuks. 

Woonplaatsen Inschrijvers. perc. 1 perc. 2 perc. 3 

B. H. Clorcx, Bokste), 
C. F. Eggerding, Wiedensahl 

bei Stadtbagen, 
J. J. v. d. Eerden Pz., Bokstel 
Schoenberg en Domansky, 

Dantzig, 
W. Hoettgor, Wesel, 
Willi. Backhaul Jr., Saarn 

a/d. Ruhr, 
J. Nahuijs, Groenloo, 
Sclioenlieig en Domansky, 

Dantzig, 
Willi. Backhaus Jr., Saarn 

a/d. Ruhr, 
W. Hoettgor, Wesel, 
B. L. Buijvoets, Almeloo, 
J. Nahuijs, Groenloo, 
F. Clercx, Bokstel, 
H. F. v. d. Eerden, Bokstel. 
W. Hoettger, Wesel, 
M. Kronberger & Söhn, Bu

dapest, 
H. F. v. d. Eerden, Bokstel 
Math. Gecncn, Weeze bij 

K-evelaer, 

f 4700 / 

5000 

6080 

5280 

5450 

5648 

5680 
6000 

6800 / 

7600 

7880 

8300 

8448 

8520 
8850 

8,888 

9,159 

9,250 
9,300 

10,360 
11,160 

11,178 

11,300 

11,178 

11,360 
11,600 

f 8,700 [ƒ 8,800 

9,520 

perc. 4 

9,560 

9,560 

9,880 
10,350 

11,100 
11,200 

12,000 

15,000 

perc. 

8.999 
9,079 

9,200 

9,250 

10,160 
11,000 

11,200 

11,360 
11,500 

perc. 6 

ƒ 8,700 

9,160 

9,580 

10,750 
11,400 

12,000 

perc. 7 

f 8,800 

9,038 

9,250 

9,960 
10,638 

10,760 
10,950 
11,000 

12,000 

massa 

ƒ 64,321 

61,750 

65,500 

66,740 



D E O P M E R K E R . 

O Ir ifhoorn. 17 Nov.: het dempen der «Oude 
haven" te Akkrum, met aanverwante werken, 
voor rekening der gemeente Utingeradeel; ingek. 
10 hilj., als: 
J. Beekman, tc Leeuwarden, ƒ 1225 
G. de Jong, » Teil and, » 875 
H. Sterk, » Goingarijp, » 850 
F. Bruinsma, » Oosterzee, a 845 
VV. Micnstra, a 'tMecr, » 748 
Y. v. d. Veer, a Marsum, » 689 
W. Boltje, • Oudehaskc, » 668 
L. v. Kampen, » Akkrum, » 610 
B. Bouma, » idem » 592 
R. Kingma, a Terliand, a 672.65 

s-Baaeh, 18 Nov., voor rekening der provin
cie: lo. het vervangen der grintbaan door kei
bestrating oii een gedeelte van den provincialen 
weg van Roosendaal over Oud-Gastel naar 
Oudenbosch, te Oud-Gastel; ingek. 12 bilj., als 
A. D. Lucas, 
A. v. Meer, 
J. B. Kauijmakers, 
J. Hack, 
P. Versluis Wz., 
L. Botermans, 
F. N. de Rooij, 
/ . A. v. Meer, 
P. Bogaarts, 
W. H. Segbocr, 
F. Niessen, 
ü. W. Metsers, 
Raming 

te Zevenbergen, 
a idem 
a Wouw, 
a Oud-Gastel, 
a Fijnaart, 
a Gdze, 
• Dinteloord, 
a bijnaar t. 
a Standdaarbuiten, 
» Fijnaart, 
i Roermond, 
a Giinieken, 

ƒ 2793 
» 2560 
» 25011 
. 2400 
• 2400 
n 2:li:l 
» 2300 
11 2300 
a 2300 
» 2207 
a 2200 
• 2181 

2315 
2o. liet vervangen van de grintbaan door eene 

keibcstrating op twee gedeelten van den provin
cialen weg van OudenboschnaarStanddaarbuiten; 
ingek. 12 bilj., als: 

te Zevenbergen, 
> Wouw, 
» Dinteloord, 
» Oud-Gastel, 
» Fijnaart, 
a idem 
" idem 
» Zevenbergen, 
1) Standdaarbuiten, 
» Roermond, 
» Gilze, 
» Ginneken, 

ƒ 8700 
» 864» 
» 8414 
11 8400 
» 8260 
> 8240 
a 8009 
» 8093 
11 7947 
a 7600 
» 7670 
11 7519 
• 8190 

zijn aan do minste inschrijvei-s 

A. v. Meer, 
J. B. Raaiimakers, 
F. N. de Rooij, 
J. Hack, 
P. Versluis Wz., 
J. A. v. Meer, 
W. H. Segboer, 
A. D. Lucas, 
P. Bogaarts, 
F. Niessen, 
L. Botermans, 
G. W. Metsers, 
Raming 

Beide werken 
gegund. 

••ruilingen , 18 Nov., voor rekening der ge
meente : lo, hot verrichten van verfwerken; 
minste inschr. G. Noordhof, te Groningen, voor 
10H/o beueden tarief. 

2o. de levering van grenen- en vurenhout; 
minste inschr. A. E. Bonncma, te Groningen, 
voor 2°/0 boven tarief. 

3o. het rerriojhten van voerwerken; minste 
inschr. J. Ph. Iinelman, te Groningen, voor 10"/0 

boven tarief. 
4o. bet onderhoud van kachels in gebouwen; 

minste inschr. G. Ilomveld, te Groningen, voor 
ƒ 54. 

5o. de olicverlicbting; minste inschr. J. Wind, 
te Groningen, voor 1387. 

H a a r l e m . 18 Nov.: hot stellen van 10 bij de 
gemeente voorhanden portland-cementput'ten. 
net leveren en leggen van 275 M. hardsteenen 
trottoirband, het leggen van 70 M. rioo! van 
jiorliand-ceinent, welke door de gemeente zal 
worden geleverd, bet maken van zinkputten niet 
spruiten en bet leggen van bestratingen in de 
\Vilbeliiiinastraat,.\lauritsstraat en langs de Oran
jekade ; ingek. 13 bilj.. als: 
J. II. Lasschuit, te I laarlom, ƒ 7380 
J. I'. A. Nelissen, a idem » 7097 
H. C. v. d. Velden, » idem » 7060 
Tb. J. Verzijlbergh, » idem » 7075 

idem » 7063 
idem » 6987 

Voorschoten, » 6963 
Haarlem, » 6945 
Haarlemmermeer. a 6759 
Amsterdam, » 0750 
Haarlem, » 0060 

idem » 0047 
idem » 0585 

H. C. v. d. Velden, te Haarlem, ƒ 2500 
J. Verkoren. a Voorschoten, » 24S4 
H. London, » Haarlem, » 2379 
gegund. 
Raming f 2660 

Middelburg, 18 Nov.: het herstellen en ver
nieuwen van eenige waterstaatswerken en wegen 
in Zeeland en bun onderhoud ged. 3 jaren, in
gaande 1 Jan. '87, in 17 perc. 

Ie Perc, straatweg Zierikzce—Zijpe; ingek. 
10 bilj, als: 
J. Elenbaas, 
N. Timmerman, 
J. v. d. Vlugt, 
J. van Strien, 
C. Bolier Cz„ 
A. van Popering, 
C. Bolier Cz., 
M. v. d. Linden, 
D. W. Bloem, 
H. C. v. d. Ende, 
Raming 

2e Perc, veei 
4 bilj., als: 

M. v. d. Linden, 
H. C. v. d. Ende, 
.1. Elenbaas, 
A. van Popering 
Raming 

3e Perc, steiger en toegan; 
nisse; ingek. 6 bilj., als 

te Bruinisse, f 5950 
Zieriksee, D 55L7 

* Don 1 recht, » 5400 
Zieriksee, » 5380 

1 Bruinisse, » 5185 
» idem » 5181 
t idem » 5137 
» Zieriksee, » 5099 
9 Weurt, 

Zieriksee, 
» 4995 

I 
Weurt, 
Zieriksee, » 4891 
Weurt, 
Zieriksee, 

> 6204 
011 steiger Zijpe; ingek. 

1 772 
» 726 
» 725 
» 655 
» 784 

; bij Stave-

M. v. d. Linden, 
.1. Elenbaas, 
J. de Rijke Jr., 
.1. Suurland. 
1'. Moerland, 
II. I. van Besooyen, 
Raming 

te Zieriksee, f 599 
» Bruinisse, » 520 
» Stavenisse, » 510 
9 idem • 509 
. idem » 508 
» St.-Maartensdijk,» 459 

• 580 

J. J. Guldemond, 
S. B. l'eijra, 
J. Verkoren, 
C. Romeijn, 
C. Bos, 
G. D. v. Doorn, 
B. Zuithof, 
G. P. J. Beccari, 
II. London, 
gegund. 
Raming 

H a a r l e m . 18 Nov.: 
7200 

gen van een rioo! het le 
van portland-cement, bet maken van bestratin
gen, het zetten van knplagen en kantdeelen onz
in de l.eidschestraat, te Haarlem; ingekomen 9 
bilj.. als: 
J. P. A. Nelissen, te Haarlem, ƒ 2625 
S. B. l'eijra, a idem • 2600 
C. Bos, • Haarlemmermeer, » 2507 
T. J. Verzijlbergh, > Haarlem, » 2680 
J. J. Guldemond, » idem » 2575 
C. Romeijn, II idem i 2548 

Massa perc. 1—3; ingek. 4 bilj., als: 
J. Elenbaas, f 7150 
J. v. d. Vlugt, » 6090 
C. Bolier Cz., » 6378 
A. van Popering, n 6378 

4e Perc, grintweg langs Wolfertsdijk; inge
komen 4 bilj., als: 
G. Bolier, ' te Scherpenisse, f 2849 
J. Legs, > 's-Heer-Arendskerke, » 2700 
M. v. 'd. Linden, a Zieriksee, » 2649 
J. B. v. d. Acker, a Hansweerd. » 2625 
Haming » 2710 

5e Perc, veerdaui, steiger enz. te Wolferts
dijk; geen bilj. ingekomen. Raming ƒ 1020. 

6e Perc, straatweg Goes—'s-Gravenjiolder: 
ingekomen 4 bilj., als: 

G. Bolier, ƒ2179 
J. B. v. d. Acker, » 2285 
J. v. d. Vlugt, » 2070 
D. W. Bloem, » 1895 
Raming » 2283 

7e Perc.. steiger enz. te Hoedekenskorke; 
geen bilj. ingekomen. Raming /" 198. 

8e Perc. veerdam. steiger enz. Catscbe Veer; 
geen bilj. ingekomen. Raming ƒ700. 

Massa perceelen 4—8; ingekomen 7 bilj., al 
Goodoluooil, 
J. Visser, 
len Etter v. d. Brink 
Lindenberg Cz., 
Holier Cz., 
de Wilde Az., 
I. d. Vlugt, 

9e Perc. veerdam, 
ingek. 2 bilj.. als: 
II. C. v. d. Ende, 
A. Hakker, 
Raming 

10e Perc, steiger, 
geen bilj. ingekomen 

• Hansweerd, 
idem 

Krabbondijke, 
Weliieldillge, 
Hilland-Batb, 
Kattendijke. 
Dordrecht, 

ƒ 6900 
0900 
0890 
6688 
88601 
8840 
6490 

M. v. d. Hoek, te Neuzen, ƒ 4990 
M. II. de Putter, » idem » 4114 
C. v. d. Hooit, • idem I 3988 
Raming » 4741 

Perc. 16, weg Walsoorden—Hulst; ingekomen 
5 bilj., (1 terzijde gelegd als niet overeenkomstig 
het bestek) als: 
C. v. d. Hoek, te Neuzen, > 8900 
W. Staal, 9 Hontenisse, a 7998 
P. A. Adriaanssens Pz., » idem » 7993 
M. D. de Putter, a Neuzen, a 7945 
C. v. d. Hooft, > Neuzen, > 7520 
Raming » 8427 

Perc. 17, steigerdam met steiger enz. te Wals
oorden; ingek. 4 bilj., als: 
M. v. d. Hoek, te Neuzen, ƒ 1200 
W. Staal, n Hontenisse, » 960 
P. A. Adriaanssens Pz.,a Hontenisse, » 951 
M. D. de Putter, » Neuzen, » 890 
Raming » 1084 

Massa perc 15—17; ingek. 3 bi(j., als: 
M. v. d. Iloek, te Neuzen, / 14,940 
D. W. Bloem, a Weurt, • 13,160 
C. v. d. Hooft, > Neuzen, a 12,488 

Middelburg, 18 Nov., voor rekening van don 
polder Walcheren: lo. het verbeteren en uit-
lireiden van de basaltglooiing en de staketwer-
ken, en het verzwaren van het dijksproliel, 
tusschen de dijkpalen 8 en 16. op den West-
kapelschen zeedijk; ingek. 12 bilj., als: 
C. de Wilde. Kattendijke, /' 71,600 
C. D. Bolier, Scherpenisse, :i 69,870 
.1. Lindenberg Cz„ Wemeldinge, o 68,968 
J. Verkuijl (juakkelaar, Vlissingen, » 68,930 
1'. J. Visser. Hansweerd, » 68,886 
A. v. d. Meijden, Hardinksveld, a 67,794 
C. Versteeg, Middelburg, » 67,500 
C. de Ruijter, idem » 65,879 
W. de Jong, Breda, a 64,760 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, » 63,500 
J. v. d. Hoek, Middelburg, » 62.300 

dezeUde, » 61,870 
2o. het bestorten van den onderzeeschen oever 

tusschen de dijkpalen no. 23 en 25 der Noord
watering; ingek. 3 bilj., als: 
J. Verkuijl (Juakkelaar, Vlissingen, ƒ 4997 
M. v. d. Hoek, Neuzen, » 4960 
J. Tollenaar, Middelburg, • 4900 

3o. idem tusschen de dijkpalen no. 37 en 38 
der Zuid watering; ingek. 5 bilj., als: 
A. M. Langeveld, Hardinksveld, 
J. v. Ek, Middelburg, 
I. Tollenaar, idem 
M. v. d. Hoek, Neuzen 
J. Verkuijl (Juakkelaar, Vlissingen, 

4o. het leveren van 350,000 stuks straatklin 
kers; ingekomen 9 bilj., als: 
E. v. Holst, Arnhem, 
J. E. U. baron v. Nagel, 

Amomngen, • 12.88 > » 4508 
F. K. Kocfi, Groessen, a 4369 
M. Luijtcu, Lekkerkerk, » 4346 
.1. Terwindt, Westervoort, o 12.25 a 
.1. II. v. Acker. Hansweerd, » 12.16 » 
Gebr. v. d. Loo, Lobit, a 12.08 . » 4228 
J. v. Ek, Hardinksveld, a 11.93 » 
Gebr. Iluijs, Hees, I 11.45 • 

Wanlmigge, 18 Nov.: het bouwen van een 
raadhuis, onder beheer van den architect .1. 

steigi'i enz. Camperland; 

Zieriksee, 
Caiiiperkuid, 

ƒ625 
. 539' 

veerdam enz. Kortgeir 
Raming ƒ1080. 

10; ingek. 5 bilj., als: 

Kortgene, 
Kolijnsplaat, 
Staven isse, 
Kolijnsplaat, 

1623 
1701 
1740 
1630 
1620 

.Massa | 
1>. Verburg Jz.. / 
S. Blok. ti 
I'. v. d. Berge, 1 
.1. de liijke Jr.. 1 
P. v. d. Berge, . 

Ue Perc, straatweg ter wederzijde Sluis; 
geen bilj. ingekomen. Haming ƒ 1470. 

12e Perc, straatweg 's-Rijks groote weg 
Breskens—Nieuwvliet; geen biljetten ingekomen, 
llaiiiing ƒ7317. 

Perc. 13, weg Schoondijke—Uzendijke; geen 
bilj. ingekomen. Raming ƒ 4585. 

Perc 14, weg Oostburg—Zuidzande; geen bil
jetten ingekomen. Raming ƒ1886. 

Massa perc. 11 tot en met 14; ingek. 4 bil
jetten, als: 
J. Colijn Cz., tc Groede, ƒ 14.500 
P. Monjé, a Breskens, » 13,668 
A. van Male, > Schoondijke, » 13,370 
D. W. Bloem, » Weurt, a 13,330 

Perc. 15, weg Tcrneuzen—Aksel; ingekomen 
3 bilj., als: 

ƒ 27,287 
• 26,800 
» 25.960 
> 25,850 
» 25,000 

(ƒ 13.58 p. m.) ƒ 475 

12.88 

Goldberg, te Hazerswoude; ingek. 14 bilj., als: 
te Leiden, llassolbacb 

.1. Mertens, 
Joh. de Jong Wz 
W. Bokhoven, 
W. Perquin, 
V. Stapper, 
D. v. Essen, 
V'erhij en Colijn, 
E. Stichter, 
W. Strootuian. 0 

W. v. lngen, 
L. Gesman, 
W. Boot, 
P. v. Vliet, 
gegund. 
Raming 

Kmnien, 18 Nov., voor rekenin 
kanaalmaatschappij 

Krimpen a/d. Usel, n 
» Gouda, I 
a idem I 
a Borkel, I 
a Atfen, I 
a Woubrugge, i 
» idem i 
a idem i 
a idem I 
a Bodegrave, i 
a Oudshoorn, i 
a Woubrugge, l 
a idem I 

ƒ 9fi2fi 
9200 
8800 
8790 
7775 
7520 
7430 
7425 
7412 
7395 
734'J 
7317 
7278 
7080 

M407 
_ der Oranje-

t . lo. het bouwen van een • 
schutsluis inet draaibrug over het Oranjekanaal; 
minste inschr. F. de Herder te Zwolle, voor 
/ 18,878. 

2o. hot houwen van de daarbij behoorende 
woning; minste inschr. O. Pepping, to Noor-berge 
gemeente Emmen, voor f 2225. 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 27 N O V E M B E R 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d » g , 2» >ov. 

' • - l lage , te l i 1 ' , uren, door het prov. best. van Zuid-Holland: het 
onderhouden van en het doen van eenige herstellingen aan het ge
bouw van het prov. gouvernement van Zuid-Holland, te 's-Hage, ged. 
2 jaren, ingaande f Jan. '87 en eindigen 1 Dec. '88. Inl. bij den 
hoofdingenieur van den prov. waterst. 4. van der Vegt, te's-Hage. Aanw. 
gehouden. 

• • l l age , te 11>/S uren, door het prov. best. van Zuid-Holland: het 
vernieuwen der brug in het jaagpad langs de Delftsche Vliet, over 
den voorwaterloop van het stoomgemaal van den Plaspoelpolder. Inl. 
bij den hoofdingenieur J. van der Vegt, te 's-Hage. Aanw. gehouden. 
Raming /' 1300. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken en stellen van een ijzeren mark to verdek king op het 

Waterlooplein; 
2o. het aanplempen van een deel der Wittei.burgervaart e n het bouwen 

van een schoeiing en riool achter de openbare lagere school der le 
klasse no. 1, aan de Kleine Witten burgerstraat. 

Inl. voor de werken, sub l genoemd, bij den stads-architect raadhuis 
kamer no. 101, en voor de werken, sub 2 genoemd, bij den stads
ingenieur, raadhuis kamer no. 106. 

G r o n i n g e n , te 12 uren. op de bovenzaal van het R.-K. Jongens
weeshuis: het leveren van eikenhouten kerkbanken. 

IMnadag, 3 0 Nov. 
Bodegrave, te 11 uren, door commissarissen van den straatweg van 

Gouda naar Bodegrave, in het logement Blom: het onderhouden van en 
het doen van eenige herstellingen aan gezegden straatweg met de 
daartoe behoorende Itunstwerken, voor 3 jaren, aanvangende 1 Jan. '87. 
Inl. bij notaris De Ridder, te Bodegrave. Aanw gehouden. 

Rotterdam, te 11 uren, in het café Frascati: het bouwen van twee 
enkele en drie dubbele panden. Inl. bij den architect W. C. Coepijn. 
Aanw. gehouden. 

Ut rech t , te 2 uren, door de imiatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalgebouw: Bestek no. 107, de levering van stalen 
spoorstaven, stalen lasch- en i nderlegplaten, stalen schroefbouten en 
ijzeren haak bouten, in 3 perceelen. Inl. bij den sectie-ingenieur Ch. 
Benson, te Luik. 

U t r e c h t , door de Ned. Rijnspoorwegmaatschappij: het maken van 
een houten brug en schoeüng over- en langs de zuidelijke bermsloot 
nabij de Overamstelstraat ten dienste van een spoor voor de Deli-
bier brouwerij, te Nieuweramstel. Bilj. inzenden uiterlijk 29 Nov. Aanw. 
gehouden. 

Woenadag , 1 Dec. 
'a-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterst enz.: delevering 

van ballaststeen voor de Rijksrivierwerken op de Maas, in 2 perceelen. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage, den ingenieur Van 
Hooft', te Vucht, en de opzichters Willcins, te Maastricht. Droste, te 
Roermond, Kooreman, te Venloo, Groenen, te 's-Bosch, en Van Kust, te 
Heusden. Aanw. gehouden. 

A m a t e r d a m , te 1 uur, vanwege het ministerie van koloniën, in het 
zoogenaamd West-Indisch slachthuis: het onderhouden van en het aan
brengen van eenige verbeteringen benevens het doen van eenige her
stellingen aan het koloniaal établissement, gedurende de jaren 
'87, '88 en '89. Inl. bij den hoofdopzichter der landsgebouwen G. D. 
Wijndels de Jongh, te Amsterdam. Aanw. gehouden. 

(•ouria, te l uur, door b u r g . en weth.: het leveren en planten van 
het voor de gemeente g e d . 87 benoodigde plantsoen en Doomgewas. 
Bilj. inzenden uiterlijk 30 Nov., te 5 u r e n . 

Itoclen (Dr.). te 5 uren, in het gemeentehuis: het bouwen eener 
behuizinge te Roden. Inl. bij den architect C. Hillebrands. Aanw. 1 
Dec., te 4 uren. 

D o n d e r d a g , X Dec. 
Hleskenagraaf (Z.-H.), te 10 uren. door het testuur van den polder: 
lo. het zesjarig onderhoud van het timmer-, smids-, metsel-, verf-, teer-

en dekwerk aan de watermolens, bruggen, goten enz. van de polders Zuid
zijde en Noordzijde, onder Bleskeusgraaf, alsmede van de heulen en 
bruggen in de Tolsteeg, zijlen, duikers, en verder alle werken, voor
melde polders toebehoorende; 

2o. de levering van grintzand, benoodigd op de Tolsteeg; 
3o. het tonrond houden en opscheppen van den weg; 
4o. het vervoeren en verspreiden van de grint. 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der Rijkszee-
werken op het eiland Wielingen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Hoogenboom, te Hoorn. Aanw. gehouden. Raming / 7600 
per jaar. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw vaii het prov. best: het uitvoeren van eenig baggerwerk 
in het Noord zeekanaal vóór de zoogenaamde Maalsluis te Spaarndam, 
behoorende tot de werken van het Noordzeekanaal. Inl. bii den hoofd
ingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 
gehouden. 

E c h t e n (Fr.), te 12 uren, door jhr. Speelman, bij G. de Boer; het 
bouwen van een boereuwoonhuis met schuur, aldaar, b h de Middenvaart. 
Bilj. inzenden tot 1 Dec. bij G. baron Sloet van Marweld, te Vollenhovc, 

G r o n i n g e n , te 123/t uren, door burg. en weth.: 
lo. het onderhouden en vernieuwen der bestratingen binnen de ge

meente Groningen, ged. '87; I 

2o, het onderhouden van verschillende gemeentewegen en voetpaden, 
ged. '87. onder bijlevering van alle daartoe benoodigde bouwstolTen, 
arbeidsloonen, transporten, enz. 

Bilj. inzenden uiterlijk 1 Dec. 
O l d e n i a a l , te 7 uren, door de Oldenzaalsche Bouwmaatschappij, in 

de Gouden Leeuw: het bouwen van twaalf arbeiderswoningen op een 
terrein te Uldenzaab. achter de ververij van H. P. Gelderman & Zonen. 
Aanw. 29 Nov., te 3 uren. 

B u i t e n p o s t , door den mr. timmerman J. van der Molen: het bouwen 
van eene nieuwe stelphuizing, met wegneming van het oude gebouw 
c. a. op Sijteburen, onder Grouw. Bilj. inzenden! Dec. Aanw. gehouden. 

V r i j d a g , 3 Dec. 
A r n h e m , te l l 1 , s uren, door burg. en weth.: het maken, leverenen 

stellen van openbare waterplaatsen. Aanw. gehouden. 
D e l f t , te 12 uren, door den directeur dor artillerie-stapel-en-con-

structiemagazijnen, de levering van: 
lo. 14,300 KG. messingplaat D. 0.0023; 
2o. 2600 liter traan. 
' • -Hage , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

vergrooten en verbouwen van het postkantoor met directeurswoning te 
Hellevoetsluis, ten behoeve van den vereenigden post-en telegraafdienst. 
Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district te 's-Hage, en den 
opzichter der landsgebouwen J. Bartels, te Rotterdam. Aanw. 'gehouden. 
Raming ƒ 0395. 

A r n e n i u l d e n (Zeel.), te 3 uien, door burg. en weth.: het bouwen 
eener onderwijzerswoning. Aanw-. gehouden. 

Graen loo (Geld.), te 3 uren, door den ingenieur-architect Ar. R. 
Witkop, namens E. II. Huijskes H.Gz., in het hotel De Zwaan: het af
breken van twee gebouwen en het bouwen van een woonhuis daarter-
plaatse, met bijlevering van alle daartoe benoodigde materialen, trans
porten, arbeidsloonen enz. Aanw. te 10 uren. 

W o l v e g a (Fr.), voor het departement Tot Nut van t Algemeen, ten 
huize van den voorzitter Mr. J. Sickenga: het doen van eenige vertim
meringen tot inrichting eener bewaarschool in het vorige schoolgebouw, 
aldaar. Aanw. 30 Nov., te 11 uren. 

Z a t e r d a g , 4 Dec. 
U t r e c h t , te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best: het onderhoud van Keulsche vaart, in de 
provincie Utrecht, ged. '87. Ini. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en 
den ingenieur Blecitmann, te Utrecht. Aanw. gehouden. Raming f 2890. 

SEutfen. door den directeur der gemeente-gasfabriek , de levering van 
de in '87 benoodigde Eng. getrokken-ijzeren buizen en littinga, koperen 
fittings en com positie buis, alles le qualiteit. 

M a a n d a g , rt D c c . 
A m a t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren en stellen van ijzeren toestellen en voorwerpen in de 

ruiidveeslachthuizen der algemeene slachtplaats in de Stads-rietlanden; 
2n. het maken van een vaste houten brug in den Haarlemmerweg, 

over den mond van de Kostverloren vaart, en oh behoorende werken; 
3o. de levering van 14 ton balk ijzer voor de bi ug in den Haarlemmer

weg over de Kostverloren vaart. 
Inl. voor de werken sub 1 genoemd, aan het technisch bureau op het 

terrein der Stadsrietlanden, en voor de werkeu sub 2 en 3, ten kantore 
van den gemeentearchitect, raadhuiskamer no. 102. 

G r a n i n g e n , te *>'\ uren, door de commissie voor de gemeentelijke 
gasfabriek: de leverantie van onderst na mie goederen en werkzaamheden 
ten dienste van genoemde fabriek, ged. '87: 

lo. drukwerken; 
2o. schriji- en kantoorbehoeften; 
3o. steen, kalk, cement, dakpannen, vloeren, estrikken, enz.; 
4o. verfwerken; 
6o, grenen- en vurenhout; 
Bn. rongen, spijkers enz.; 
7o. lood. zink, soldeersel, leien, enz., inet loodgieters- eu leidekkersar-

beidsloonen; 
8o. voerwerken. 
Bilj. inzenden vóór of op 6 Dec., te 12 uren. 

D i n s d a g , 7 Dec. 
L e l d e n , te 1 uur, door de Walsche diaconie, in het Walsche wees-

en nudeliedenhuis: het verrichten van verschillende werkzaamheden in 
het gebouw aan het Rapenburg 12. Inl. bij den architect W. C. Mulder, 
te Leiden. Aanw. 30 Nov., te 11 uren. 

Waenadag , 9 D c c . 
Vllnge . te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud en herstel der landsgebouwen te 's-Hage, ged. '87. Inl. bij 
den rijksbouwmeester in bet 2e district enden hoofdopzichter der lands
gebouwen J. A. Weinberg, beiden te 's-llage. Aanw. 1 Dec. te 9 uren. 
Raming ƒ 40,500. 

' • -Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verdiepen van de bedding der rivier de Amer, onder de gemeenten 
Hooge- en Lage-Zwaluwe, provincie Noord-Brabant, beneden kilometer-
raai 65, behoorende tot de werken voor het verleggen van de uitmonding 
der rivier de Maas. Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging 
van den Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. 1 Dec. Raming ƒ 40,600. 

'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van den 
Baard wij kschen overlaat met de Rijkssluis in de oostelijke vaartkade 
van Waalwijk, behoorende tot de werken van de Maas, met het onder
houd van die werken van 1 Januari tot eu met 31 Dec. '87. benevens 
voor het zoo noodig leggen in '87 der zomersluiting in genoemden 
overlaat Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den 



DE O P M E R K E R . DE O P M E R K E R . 

bgetlienr Van Hooft", tc Vocht, cn clcn opzichter Van Enst. te lleusiien. 
Aanw. 1 Dec, Raming / -'070. 

' s - l lage , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het uit
voeren van baggerwerk in tie rivier de Oude-Maas, tusschen de kilo
meterraaien UK en 111). onder de gemeente Dordrecht, behoorende tot 
de werken der Dordtsche waterwegen, lid. hij den hoofdingenieur Van 
Diesen. te 's-llage. den ingenieur De llruiju en den opzichter De Kiewit, 
beiden te Dordrecht. Aanw. 1 Dcc. Raming f 6280. 

A m s t e r d a m , te 1 uur. door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen N.-Z. Voorburg
wal no. 212: de levering van verschillende bcnoodigdbeden, in 82 
perceelen. 

Donde rdag . I* "ec . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der Pettemer 
zeewering, behoorende tot de Rijkszeewerken in Nwd-Holland. Inl. bij 
den hooldingenieur. te Haarlem, eu den ingenieur Welcker, te Alkmaar. 
Aanw. 2 Dec. Raming ƒ 14000 |ier jaar. 

spierdijk, te 1 uur, door het It.-K. kerkbstuur St. Joris, in de her
berg van .1. de Haan: het sloopen van het priesterkoor en het bouwen 
van een gedeelte nieuwe kerk, enz... aldaar. Inl. bij den bouwmeester 
A. C. Illeijs. te Amsterdam, en bij den opzichter D. Sutherland, op het 
bouwterrein, te Spierdijk. 

O i i d e n b o . c l i , te 8 uren. door burg. en weth. ten huize van P. J. 
Boerkamp: bestek no. 1, het afbreken der bestaande brug over de Mark 
in de strekking van den provincialen grintwegOudenbosch—Standdaar-
huiten en het wederopbouwen van steenen pijlers en landhoofden; bestek 
no. 2. het leveren en stellen eener plaatijzeren draaibrug op den bij 
bestek 1 aanbesteden onderhouw; bestek nö. 72 het af breken der brug 
hij bestek no. 1 bedoeld, het wederopbouwen van steenen pijlers en 
landhoofden, het vervoeren, plaatsen en verleggen met bijkomende 
werken eener plaatijzeren draaibrug uit Antwerpen. Inl. hij den architect 
F. A. II. van der Vaart, te Oud-Gastel. Aanw. 4 Dec, te 10 uren. 

V r i j d a g , 1» Dee. 
' s - B s s r h , te lO'/j uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. hest.: het voortzetten van de bestorting 
voor en langs den kop van bet zeehoofd te Moerdijk, behoorende tot de 
havenwerken in de provincie Noord-Brabant Inl. bij den hoofdingenieur, 
te 's-Bosch, den ingenieur De Jong van Beek-en-Donk, te Breda, en den 
opzichter ï'ischer, te Moerdijk. Aanw. 3 Dec. Haming /' 1500. 

Assen , te 11 uren, doorliet prov. bestuur van Drente: het vierjarig 
onderhoud van den provincialen weg van Assen over Rolde en Gieten 
naar de Hike, aanvangende 1 Jan. '87 en eindigende 1 Dec. '00. Inl. 
bij deu hoofdingenieur, te Assen. 

Z a t e r d a g , 11 Dee. 
Breuken*, te lO'/j uren, door het bestuur der waterkeering van het 

calainiteuse waterschap Uud-eu-Jong-Breskens, in de directiekeet aan 
de Nieuwesluis: het verdedigen van den onderzeeschen oever door zink
werk en steenliestorting. Aanw. 4 en 7 Dec, van 10—12 uren. 

M a a n d a g , 1 » Der . 
' s - l lage , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: het maken 

en leveren van den ijzeren bovenbouw van drie kofliepaktiuizen, ten 
dienste van het departement der burgerlijke openbare werken in 
Nederl.-Illdië. 

D i n s d a g , 1 4 Dee. 
(.ratilngr u , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het doen van eenige buitengewone 
wei ken aan den weg van Groningen naar de Drentsche grens. Inl. hij 
den hoofdingenieur, te Leeuwarden, en den opzichter Bauer, te Gro
ningen. Aanw. 7 Dec. Haming ƒ 2850. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 450, het maken van de 
grond- en kunstwerken, het uitbreiden en wijzigen van S[ioren en 
wissels en bet verrichten van eenige andere werkzaamheden ten behoeve 
van de uitbreiding van het station Rozendaal. Inl. aan het centraal
bureau en bij den sectie-ingenieur 11. E. Beunke, te Breda. Aanw. 7 Dec, 
te 12 uren. Haming J 82,000. 

> l r u » e r h e r k (Zeel.), door kerkvoogden der Herv. gemeente, bij D. 
Lokker: het amoveeren der bestaande pastorie met het nevenstaand 
gebouw, A no. 50 en het daarterpl tatse houwen van eene nieuwe pastorie. 
Inl. hij deu bouwkundige W. Brouwer Johz., 'aldaar. Aanw. 7 Dcc, 
van 11 —2 uren. 

Woensdag , I A Dec. 
' a - l lage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

Uivoering van werken tot verbetering der rivier de Maas tusschen de 
kilometerraaien 80 en «0, onder de gemeente Beesel, hertogdom Lim
burg. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, den ingenieur 
Van Hooll, te Vucht. en den opzichter Droste, te Roermond. Aanw. 8 
Dec. Raming ƒ 29,200. 

' s - l l age . te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van baggerwerk en daarmede in-verband-staande werken in 
de rivier de Maas, tusschen de kilometerraaien 104 en 106, onder de 
gemeente Maasbree, hertogdom Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-llage, den ingenieur Van Hooll', te Vucht, en den 
opzichter Knoreman, te Venloo. Aanw. 8 Dcc. Raming f 13,050. 

' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van vier kribben tot verbetering van de rivier de Gcldersche 
IJscl boven den Brink, gemeente lieden, tusschen de kilometerraaien 
7 en 8. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, en den 
ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 8 Dec. Haming f 3800. 

' s - l l age , tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van werken tot iiorinalisecring van de Waal onder Millingen, 
provincie Gelderland, tusschen de kilometerraaien 12 en 14. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Stieneker, tc 
Nijmegen. Aanw. 8 Dcc. Raming /' 10,700. 

s - l l age , tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van twee dwarskribben onder de gemeente Tull-en-'t Waal, 
provincie Utrecht, aan den rechteroever der rivier de Lek, tusschen de 
kilometerraaien 84 en 85. Inl. hij den hoofdingenieur Van Diesen, te 
's-Hage, den ingenieur Castondijk. te L'trecht, cn den opzichter Loelf, 

" ' c c R te Schoonhoven. Aanw. 8 Dec Raming /' 5800. 

pol 
bei 

D o n d e r d a g , I A Dec . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud der Helder» 
sche zeewering, behoorende tot de Rijkszeewerken in Noord-Holland. 
Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Welcker, te 
Alkmaar. Aanw. 9 Dec. Raming f 7200. 

f iouda , te 12'/j uren, door dijkgraaf en heemraden van den Zuidplas-
lder in de Zalm: het uitvoeren van vernieuwingen en reparation aan-

icnevens het onderhouden van de machinegebouwen, woningen, sluizen, 
bruggen, duikers, scheringen en verdere getimmerten des polders, 
ingaande 1 Jan. '87 en eindigende 31 Dec. '00. Inl. bij den eente-
opzichter des polders, L. Exalto, te Moordrecht. Aanw. 11 Dec. 

V r i j d a g , 17 Dec. 
A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het vervangen van een houten 
door een ijzeren draaibrug over het Apebloornsche kanaal, provincie 
Gelderland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Arnhem, den ingenieur Van 
Manen, te Zutfen, en den opzichter Van Enst B.Jz., te Apeldoorn. Aanw. 
9 cn 11 Dec. Raming ƒ 8840. 

Z a t e r d a g , 11 Dec. 
U t r e c h t , te 2 uren, dror het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud en het uit
voeren van eenige vernieuwingen aan dc Rijkshulpschutsluis te Vrees
wijk, behoorende tot de werken van de vaart tusschen Amsterdam en 
Vreeswijk. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
Bleckmaini, te Utrecht. Aanw. 11 Dec. Raming ƒ 4560. 

Weensdag , 2* Dec. 
' s - l lage , te 12 uren, door bet ministerie van waterst. enz.: het 

maken van werken tot normaliseering van de rivier de Maas boven en 
heneilen de spoorwegbrug hij Heumen tusschen de kilometerraaien 
Cl XIV en CLXVII en van eenige bijkomende werken. Inl. bij den 
eeistaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Arnhem, en den 
sectie-ingenieur, te Nijmegen. Aanw. 14 en 15 Dec, tc 1 uur. 

W a e n s d a g , XV Dec. 
' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van bet noordelijk deel der werken tc Gorichem, behoorende tot 
de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amster
dam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, 
den ingenieur Escher, te Gorichem, en voorzoovee! de militaire werken 
betreft, bij den eerstaanwezend-ingenieur der genie, tc Gorichem. Aanw. 
22 Dec, tc 11 uren, te beginnen bij café Concordia, aan de Steenen-
hoeksche kanaalsluis. Raming ƒ 673,000. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van de aardebaan, de kunstwerken, de overgangs- en eenige 
andere werken voor het gedeelte van 's-Gravcnlandschc kade nabij 
Schiedam tot den oostelijken oever van de Boonervliet, van den spoor
weg Rotterdam—Hoek-van-Holland, in twee perceelen en in massa. Inl. 
bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, tc Rotterdam. 
Aanw 21 en 22 Dec, te 11 uren, aanvangende te Schiedam. Raming 
liorc I f 360,300, |ierc 2 /' 460.500. 

A F L O O P 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
' • •Hage, 10 Nov.: het rioleeren 

van-Meerdervoort Chasséstraat 
Emmakade; ingek 
C. Vermeulen, 

14 bilj., als: 
te 's-Hage, 
ï idem 
» idem 
» idem 
» Rotterdam, 
» Waddinksveen, 
» 's-Hage, 
> idem 

der Laan-
Koningin-

f 6374 
» 6249 
» 5400 
ï 5300 

5200 
5185 
5179 
5156 

» idem 
* Zevenbergen, 
» Leiden, 
» 's-Hage, 
» Rotterdam, 
» 's-Hage. 

Nov.: het verbouwen van 
ten dienste van F. van 
van den architect G. 

» 5118 
» 4996 
> 4990 
» 4790 
• 4775 
» 4465 

P. v. Vliet CJz., 
T. Langerak. 
A. de Waard, 
G. A. v, Spanje, 
H. Jongenburger, 
F. Roest, 
P. Kraaijeveld, 
Van Bergen Hene

gouwen, 
C. F. Bazel, 
S. v. Leeuwen, 
F. Hutchins, 
G. Keij, 
J. de Bruijn, 

(•rollingen, 20 
het perceel K. no. 34, 
Bolhuis, onder beheer 
Nijhuis; ingek. 15 bilj., als 
H. 'sieiier, 
B. de Jong, 
H. Janssen, 
D. S. Diddens, 
A. v. Dijk, 
E. W. Wietzema, 
D. Dooijes, 
D. Edzards, 
H. Schcltens, 
G. Meulink. 
J. Haupt, 
J. Ibelings, 
E. Peters, 
D. Janssen, 
E. Berkenbosch, 
gegund. 

Ze i s t , 20 Nov.: het bouwen van eene villa 
voor rekening van dr. A. Ermerins, te Zeist, 
onder beheer van den architect 1'. J. Houtzagers; 
ingek 5 bilj., als 

te Groningen, / 11,487 
a idem » 10,994 
» idem » 10,993 
• idem » 10,945 
» idem i 10,923 
» idem a 10,884 
» idem i 10.838 
» idem » 10,747 
» idem > 10,333 
» idem • 10,257 
* idem a 9,999 
» idem » 9,714 
» idem a 9,617 
« idem ï 9,449 
» idem > 9,390 

bilj., 
W. A. G. Jansen, te Utrecht, f 13,800 
J. A. v. Nic, > Zeist, . 13,750 
J. v. d. Drink Jr., a idem > 13.700 
F. H. Joseph, » Utrecht, i 13,643 
M. C. A. Meischke, > Soesterberg, a 13,090 
gegund. 

D s r d r e c h t , 20 Nov.: het verbouwen van het 
achterwoonhuis der dames Delhez, aan de Groen
markt, onder beheer van den architect II. \V. 
Veth; minste inschr. Lt. Kooijman, te Dordrecht, 
voor ƒ 3689, aan wien het werk is gegund. 

' s - l lage , 22 Nov.: het afgraven van een ge
deelte duin achter de Naald, te Scheveningen, 
voor rekening der gemeente 's-llage; ingek. 11 
bilj., als: 
M. Bot, Vlaardingen, 
A. Boist, Papendrecht, 
J. C. de Graaft, 's-Hage, 
G. A. v. Spanje, Rotterdam, 
H. J. Nederhorst, Gouda, 
P. Boks, Amersfoort, 

f 8200 
a 7788 
» 6666 
» 5978 
i> 5910 
» 5777 
a 5185 
• 5090 
> 4600 
» 3700 
i) 3565 

Zutfen, 22 Nov.: het vertouwen en inrichten 
tot tapijt- en beddenmagazijn van perceel E 4, 
aan liet Rijkenhage, onder beheer van den 
architect D. Leijsen. 

Timmerwerk; ingek. 4 bilj., als: 
B. Landeweert, te Zutfen, / 450 
Nijland, i idem > 426 
Van der Velde, i idem • 405 
Bilderbeek, » Warnsveld, ï 377 

Metsel- en steenhouwwerk; ingek. 6 bilj., als: 

J. dc Bruijn, 's-Hage, 
H. Jongenburger, Waddinksveen, 
G. Keij, Rotterdam, 
T. Langerak, 's-llage, 
F. Roest, idem 

te Zutfen, 
B idem (*) 1 
» idem (*) i 
i Gorsel, , 
i) Zutfen, i 
» Warnsveld, » 

ook het stukadoorwerk 

f 260 
260 
281 
231 
210 
159 
ho-

Revelman, 
Kerkmeijer, 
Ten Ilolscher, 
Rood, 
Haijtiuk, 
H. Wesselink, 

(') Hieronder 
grepen. 

Schilder- en glaswerk; ingek. 5 bilj., als: 
Bosheide, te Zutfen, f 179 
G. Kclholt, > idem • 1751 

Douwers Sr., > idem > 152 
Douwci's Jr., » idem » 161 
StelTens, » idem a 140 

Lood- en zinkwerk; ingek. 3 bilj., als: 
W. Blom te Zutfen, / 23 
Van Eldik, ,, idem a 22 
Tappers, » idem » 19 

Stukadoorswerk; ingek, 1 bilj. van Hilbers, te 
Zutfen, voor f 20. 

Sn i n I-. werk ; ingek. 2 bilj., als: 
Ten Braak, te Zutfen, / 32 
Wullink, ii idem > 28 

Alles is gegund, uitgezonderd schilder- en 
glaswerk, als zijnde boven de begrooting. 

A m s t e r d a m . 22 Nov., voor rekening der Holl. 
IJzeren-spoorwegmaatschappij: lo. Bestek no. 
891, de levering van grèskeien, in 2 perceelen 
(perceel 1 10,000 SP keien 6e soort en 

» 2 5,000 M> a 4c u); ingekomen 13 
bilj., als: 

perc. 1 perc. 2 
p. SP p. SP 

Ed. de Laveleije, Luik, ƒ 1.89 ƒ 2.02 
dezelfde, 2.38 2.73 

A. L'hoest, Sliilheim ad. Ruhr, 3.03 2.67 
F. Bodson, Mook, 2.29'/, 2.63 
E. Jansen en E. Ilurli.ni, Luik, 2.24 2.68 
F. 1. Smits Jz., Dordrecht, 2.333/, 2.75 
F. v. Wijlick, Luik, -.«ö-Vioo 2.90 
L. Goflin, idem 2.38 2.79 
J. B. Petit, Breda, 2.38 2.79 
L'Chainaije L'hoest Sc Co., Luik, 2.49 3.05 
II. J. Henstertnan, Amsterdam, 2.28 2.72 
II. J. Bosman, Rotterdam, 2.28 2 74 
A. Dapscns Yvoir (België), 2.18 3.10 

2o. Bestek no. 392, het maken van den 
onderbouw en bet maken, leveren en opstellen 
van den bovenbouw eener draaischijf van 13.50 
SI. middellijn, op het terrein van de werkplaats 
te Haarlem, in 2 perceelen. 

perc 1 
ondertouw 

Société anonyme de 

perc. 2 massa 
bovenbouw 

ƒ 4700 
4350 

3485 

1710 

4110 

3780 
3880 

4006 

.'1470 

4095 
3499 

f 5980 

5946 

6549 
5860 

1821.84 
3666 

Selistin, Tilleur 
bij Luik, 

C. Deprez, Tilburg, 
Veuve A. Frédérix, 

Luik, 
Slaschincnfabrik 

aDeutschland" 
Dortmund, 

F. Raaijmakers, Nieu
weramstel, ƒ 1870 

Slaatscbappij ade Use!" 
Kampen, 

Adhémar le Rov, Brussel, 
G. B. Meijer, Stads-

musselkanaal, 
D. A. Schretlen & Co., 

Leiden, 
Société anonyme des 

ateliers de con
struction. Slalines, 

Union Actiën Gesell-
schaft für Bargbau, 
Eisen-und Stahlin-
dustrie, Dortmund, 

A. E. Stijkel, Appingedam, 
C. F. Bazel, Zevenbergen, 2197 
V. I'll. Braun, Beverwijk, 
I. Kok, Umuiden, 
Ned. Stoom bootmaats. 

Rotterdam, 
tl. Mulder, Haarlem, 
L. J. Enthoven Sc Co., 

's-Hage, 
Kon. Ned. Grofsmederij, 

Leiden, 
Raming 

U t r e c h t , 23 Nov., voor rekening der maat
schappij tot expl. van Staatsspoorwegen: lo. 
Bestek no. 109, de levering van eiken wisselhout; 
ingekomen 5 hilj., als: 
Lambiotte Vigneron, Brussel, 
I.. Spierings, Bokstel, 
Chëvau frères. Jupille, 
F. Clercx, Bokstel, 
J. Burnotte, Luik, 

2o. Bestek no. 110, dc levering van eikenhouten 
dwarsliggers; ingek. 8 bilj.; als: 

pere. 1 perc. 2 perc. 3 
p. stuk p. stuk p. stuk 

Lambiotte Vigneron, 
Brussel, frs. 5.50 frs. 5.60 frs. 6.60 

massa massa massa 
Chévau frères, Jupille, frs. 5670 Da, 5370 
F. Clercx, Bokstel, frs. 5889 1 5949 » 598» 

D e l f t , 23 Nov., ten behoeve der artillerie
stapel- en constructiemagazijnen; minste inschr. 
waren: 

Perc. 1, 2 KG. koperplaat, 5013 KG. messing-
plaat, 760 KG. messingstaaf, 12.6 KG. staalplaat, 
10 KG. koperplaat; J. Leeuwenberg, te Delft, 
voor ƒ 3402.06. 

Perc. 2, 17 KG. koper, 5470 KG. messingplaat, 
885 KG. messingstaaf, :)7.5 KG. staal; dezelfde, 
voor ƒ 3769.39. 

Perc. 3, 1700 KG. koper; R. S. Stokvis &Zn., 
te Rotterdam, voor f 1333.66. 

2000 

3676 

31)80 
4200 

frs.83.94 per M» 
i> 105 • a 
• 98.50 11 a 
11 138 » a 

2868 

Perc. 4, 3120 KG. antimoon rcgulus; dezelfden, 
voor f 1204.32. 

Perc. 5, 1000 KG. ijzer; Hotz & Co., te Rot
terdam, voor f 278. 

Perc. 6, 172.03 KG. antimoon regulus, 1460 
KG. messing, 1027.30 KG. tin, 280 KO. zink, 286 
bladen blik. 41.25 antimoon regulus, 365 KG. 
messing, 246.70 KG. tin iu blokken, 70 KG. zink 
in blokken, 6:1 bladen blik; J. Leeuwenberg, te 
Delft, voor 2708.89'/,. 

Perc 7, diverse kleine leveringen; G. C. 
Drubhe, tc Delft, voor ƒ 83.16. 

Vnirdwijk, 23 Nov.: het bouwen van een 
nieuw raadhuis, onder beheer van den architect 
Nic, Molenaar, te 's-Hage; ingek. 15 bilj., als: 
A. v. d. Boon, te Noordwijk, ƒ 23,600 
A. Switzer, » idem > 23,600 
B. Nieuwenhuizen, a 's-Hage, a 18,813 

» Leiden, a 17,912 
a idem a 17,475 
a Nieuweramstel,» 17,350 
a 's-Hage, 
a idem 
a idem 
a Utrecht, 
a Stompwijk, 
i Noordwijk, 
> idem 
i idem 
i idem 

C. Verhaaf. 
P. Ilasselb.ich, 
F. Haymakers, 
J. Rodenrijs, a 's-Hage, a 16,848 
J. v. Groeiiendaal, a idem a 15,897 
J. v. d. Ham, a idem a 14,978 
W. Jansen, a Utrecht, a 14,916 
A. v. d. Boogaard, a Stompwijk, a 14,819 
O. Alkemade, a Noordwijk, a 13,484 
W. v. Schaik, a idem a 13,440 
SI. Joris, a idem a 12,883 
Overmeer, a idem a 12,666 
Haming a 15,100 

's-Hage, 24 Nov., onder beheer van het 
ministerie van waterstaat enz.: lo, het maken 
en stellen van den ijzeren bovenbouw voor de 
draaibrug in den omgelegden grooten weg van 
Utrecht naar Leiden, onder de gemeente Utrecht; 
ingek. 10 bilj., als: 
D. A. Schretlen Sc Co., Leiden, ƒ 21,900 
Ned. Stoombootmaatschappij, Rotterdam,a 20,790 
Société anonyme de construction La 

Slétallurgique, Brussel, a 20,655 
Maatschappij Ijzergieterij ade Prins van 

Oranje'1, 's-H;ige, » 19,616 
Koninklijke fabriek van stoom- en 

andere werktuigen, Amsterdam, a 19,600 
Société anonyme des grosses forges et 

usines de Ia Hestre, Baiune, a 19,450 
Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden, a 18,400 
Nicaise en Delcuve, La Louvière, » 18,100 
A. le Roy, Brussel, » 17,561 
Société anonyme de Selestin, Tilleur, a 16,790 
Raming » 19,990 

2o. het doen van eene ziuidstorting in het open 
IJ te Amsterdam, ter plaatse van den te bouwen 
syphon nabij Zeeburg: ingekomen 7 bilj., als: 
C. J. Ilartog, Amsterdam en F. W. Dekker, 

Sliedrecht, f 629,700 
W. Goedkoop Dz., Amsterdam, a 611.000 
C. Bos Az., Dordrecht. a 449,800 
G. A. v. Hattem, Sliedrecht, > 430.000 
P. A. Bos, Gorichem, a 429,600 
A. Volker Lz., Sliedrecht, a 369,000 
J. J. Rekker. Lent, » 309,000 

het uitvoeren van voorzieningen aan de 
oevers van de Nieuwe-Merwede, onder de ge
meenten Werkendam en Sliedrecht; ingekomen 
5 bilj., als: 
M. Bot, Vlaardingen, ƒ 10,880 
B. v. d. Heuvel, Werkendam, a 9,740 
T. de Groot, Giesendam, a 9,500 
G. de Hoog, Gorichem, a 9,485 
W. Volker, Sliedrecht, a 8,975 
Raming • 9,050 

4o. het onderhoud van de schutsluis cn bijbe
hoorende werken nabij den Groenendijk, bewesten 
Utrecht, en het onderhoud van het verruimde 
en het omgelegde gedeelte van den Vaartschen 
Rijn, onder de gemeenten Jutfaas en Vreeswijk, 
ged. '87. in twee perceelen. 

Perc. 1, ingek. 6 hilj., als: 
St. Lakerveld, Utrecht, ƒ 619 
C. v. Seventer & Co., Sliedrecht, a 598 
C. Blankevoort, Sloiinikendam, » 572 
B. C. Kortleever, Westervoort, . 525 
A. de Groot Cz., Heukelum, • 497 
P. Leenders, Utrecht, • 487 
Raming » 520 

Perc. 2, ingek. 10 bilj., als: 
SI. Bot, Vlaardingen, ƒ 5655 
P. Leenders, Utrecht, a 5600 
J. Slonster. Vreeswijk, a 6260 
J. Hillen, Grave, o 6187 
B. C. Kortleever, Westervoort, a 5123 
E. v. Bentum, Jutfaas, a 4995 
D. Barneveld, Vreeswijk, » 4930 
.1. v. Watnel, Wijk-bij-Duiirstcde, • 4887 
A. de Groot Cz., Heukelum, » 4840 
J. v. Straten, Jutfaas, » 4827 
Raming » 5560 

5o. het onderhoud van <le schutsluizen en bij-' 
behoorende werken te Nichtevccht; ingekomen 8 
bilj., als: 

http://Ilurli.ni
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J. v. Straten, Jutfaas, 
E. Fluyt, Loenen, 
J. v. Harpen, Geldcrmalsen, 
P. Leenders, Utrecht, 
A. de Groot Cz., Heukelum, 
R. Barneveld, Vreeswijk, 
Raming 

f 2735 
» 2660 
» 2647 
• 2600 
» 2340 

2280 
2600 

Dordrecht, 24 Nov.: het leveren en plaatsen 
van een drijvende zwem- en badinrichting in de 
rivier de Oude-Maas; ingek. 0 bilj.; minste 
inschr. Ad. v. d. Ruit, te Hendrik-Ido-Ambacht, 
voor ƒ 6780. 
. .sliedrecht, 24Nov.: het veranderen vaneen 

stooinbaggerinolen; ingek. 10 bilj., als: 
T. Figee, Haarlem, ƒ 17,600 
H. do Ridder, Dellshaven, > 16,514.45 
Kon. Ned. Stoombootmaatschappij, 

Fijenoord, > 13,800 
J. en K. Smit, Slikkerveer, a 13,100 
Burgerhout & Zn., Rotterdam, > 12,680 
J. Meijer, Zult-Bommel, > 12,318 
Penn en Bauduin, Dordrecht, a 12,296 
C. Gips & Zonen, idem a 12,268 
Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden, » 11,700 
J, F. Meeusing, Amsterdam, a 10,520 

Groningen, 25 Nov., voor rekening der ge
meente : lo. hot verrichten van eenige verfwerken 
in het raadhuis; ingek. 3 bilj.; minste inschr. 
H. O. Olthoff, te Groningen, voor f 219. 

2o. het stoffen, wasschen, bijwerken en witten 
der stukadoorwerken, iu het raadhuis; ingeko
men 3 bilj.; minste inschr. J. H. Wachtendorp, 
te Groningen, voor ƒ 240. 

3o. het leveren van nieuwe glasgordijnen en 
het wasschen en onderhouden van alle glasgor
dijnen in het raadhuis; ingek. 4 bilj.; minste 
inschr. G. Meijer, te Groningen, voor f 130. 

4e. het onderhouden der kachels in het raad
huis; minste inschr. A. J. Swarte, te Groningen, 
voor / 129. 

Oosterbeek, 25 Nov.: het verbouwen, eene 
verdieping verhoogen en het verder inrichten 
van een bestaand winkelhuis voor post- en 
telegraafkantoor te Oosterbeek, voor rekening 
der gemeente Renkum; ingek 7 bilj., als: 
Gebr. Geerlings, te Oosterbeek, 
W. Salomons, > idem 
A. A. v. Hoesclioten. > Velp, 
H. A. v. d. Sande, » Arnhem, 
H. VV. Oldenhove, a Oosterbeek, 
J. Ii. v. Kiel, > Arnhem, 
J. v. Burk, a Oosterbeek, 
gegund. 

Medemblik. 25 Nov.: Bestek no. 12, het 
vervaardigen, leveren cn stellen van den ijzeren 
bovenbouw vun 12 vaste bruggen in den locaal-
spoorweg Medemblik—Hoorn; ingekomen 13 
bilj., als: 
A. E. Stijkel, Appingedam, 
H. Sombroek, Z:utnuam, 
Kon. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, 
Maatschappij de IJsel, Kampen, a 11,100 
Nicaise en Delcuve, La Louvière (België),» 10,700 
D. A. Schretlen, Leiden, > 9,983 
A. I.erov, Brussel, a 9,960 
J. Levéque, Herstal (België), a 9,700 
Maatsch. De Prins van Oranje, 's-Hage, a 9,696 
L. J. Enthoven & Co., idem a 9.269 
Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden, a 9,200 
Ned. Stoornbootmaatscn., Rotterdam, » 9,086 
Re.inebaum en Co., Cleve, a 8,490 

'a-Booch, 26 Nov.: het opruimen van ondiep
ten in het kanaal de Dieze, provincie Noord-
Brabant; minste inschrijvers P. Nederlof en M. 
Smits, te Sliedrecht, voor f 1940. Raming 
/• 2000. 

/ 4529 
a 4316 
a 4075 
> 3985 
a 3925 
» 3677 
a 3650 

/ 11,991 
> 11,867 

11,470 
11,100 

D E O P M E B K E R 
van Z A T E R D A G 4 D E C E M B E R 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag, A Dec. 

.stadskan.iui (Gron.), tc 11 uren, ton Verlaatshuize Hinzinga: do 
levering der onderhoudsmaterialen voor de waterwerken en gehouwen 
van de genieenten Groningen, te Kiel-Windeweer, Anner- en Foxter-
veensche Kanaal, Wildervank, Stadskanaal, Pekola en Ter-Ajiel, ged. "87. 
Bilj. inzenden vóór of uiterlijk 4 Dec, bij den ingenieur van de Stads 
Venen, R. Reijnders Sz. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren en stellen van ijzeren toestellen en voorworpen in de 

rundveeslaehthuizen der algemeene slachtplaats in de Stads-netlanden; 
2o. het maken van een vaste houten brug in den Haarlemmerweg, 

over den mond van de Kostverlorenvaart, en bijbehoorende werken; 
3o. de levering van 14 ton bulk ijzer voor de fu ug in den Haarlemmer

weg over de Kostverlorenvaart. 
Inl. voor de werken sub 1 genoemd, aan het technisch bureau op liet 

terrein der Stadsrietlanden. en voor de werken sub 2 en 3, ten kantore 
van den gemeentearchitect. raadhuiskamer no. 102. (Zin adwri. in ?>n. 48). 

A H * r I I , te 5 uren, hij G. Geerts: het afverven van 8 woningen aan 
den Grouingcrstraatweg. 

«.rollingen, te 6»/j uren, door de commissie voor de gemeentelijke 
gasfabriek: de leverantie van onderstaande goederen en werkzaamheden 
ten dienste van genoemde fabriek, ged. '87: 

lo. drukwerken; 
2o. schrijl- en kantoorbehoeften; 
So. steen, kalk, cement, dakpannen, vloeren, estrikken, enz.; 
4o. verfwerken; 
5o. grenen- en vurenhout; 
6o. rongen, spijkers enz.; 
7o. lood, zink, soldeersel, leien, enz., met loodgieters- en leidekkersar-

beidsloonen; 
Bo, voerwerken. 
Hilj. inzenden vóór of op 6 Dec, te 12 uren. 
Groningen, tc n'/j uren, ten behoeve van het badhuis op het eiland 

Schiermonnikoog, in café Prins: de levering van het benoodigde meubi
lair enz. Inl. bij den architect J. P. Hazen. 

Maastricht, door burg. en weth.: do levering van verglaasd-aarden 
buizen ftuvaux en gres) als: 700 M. van diverse afmetingen en 105 
stuks volgens teekening. Bilj. inzenden ft* Dec, te 12 uren. 

I H l i N d a g , 7 l i e r . 

Leiden, te 1 uur, door de Walsche diaconie, in het Walschc wees-
en oiidelieil'Miliuis: het verrichten van verschillende werkzaamheden in 
het gebouw aan het Rapenburg 12. Inl. bij den architect W.C.Mulder, 
te Lei'lon. Aanw. gehouden. (Z'e adrrrt. in n°. 48). 

te 7 uren. in het hotel Kuipei-s: eenige vertimmeringeu aan 
het huis van II. Reinmelts. aldaar. Aanw. f> Dec:., te 10 uren. 

Woensdag , S 31 cc. 
C o r l i - l i e n i . te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar: liet houwen van een waschlokaul bij de Willemskazerne, te 
Gorichem. Hilj. inzenden uiterlijk 7 Dec, vóór 3 uren. Inl. bij ge
noemden ingenieur. Raming ƒ 3200. 

s.Hu<;('. t:j 11 uren, door bet ministerie vau Waterstaat enz.: het 
onderhoud en herstel der landsgebouwen te 's-Hage, ged. '87. Inl. bij 
den rijksbouwmeester in het 2e district en den hoofdopzichter der lands
gebouwen J. A. Weinberg, beiden te 's-Hage. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 40,500. 

's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verdiepen van de bedding der rivier de Amer. onder de gemeenten 
Hooge- en Lage-Zwaluwe. provincie Noord-lirabant. beneden kilometer-
raai 65. behoorende tot de werken voorlid verleggen vau de uitmonding 
der rivier de Maas. Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging 
van den Maasmond, te 's-Roseh. Aanw. gehouden. Raming ƒ 40.500. 

'u-Uiige, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van horstellingen en vernieuwingen aan de werken van den 
Baardwijkschen overlaat met de Hijkssluis in de oostelijke vaartkade 
van Waalwijk, behoorende tot de werken van de Maas, met het onder
hond van die werken van l Januari tot en met 31 Dec '87. benevens 
voor het zoo noodig leggen in '87 der zoniersluiting in gotioeuider 
overlaat. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, der 
ingenieur Van llooll. le Vucht. en den opzichter Van Enst. te Heusden. 
Aanw. gehouden. Raming f 2070. 

V I I a g e , te 11 uren, door bet ministerie van waterst. enz.: het uit
voeren van haggerwerk in de rivier de Oude-Muns. tusschen de kilo
meterraaien 118 en l l l l . onder de gemeente Dordrecht, behoorende tot 
de werken der Dordtsche waterwegen, lui. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen. te 's-Hage. den ingenieur I>e liriujn en den opzichter De Kiewit, 
beiden te Dordrecht. Aanw. gehouden. Raming f f,230. 

Amsterdam, tc I uur, door het ministerie van koloniën, iu het 
gebouw der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen N.-Z. Voorburg
wal no. 212: de levering van verschillende benoodigdheden, in 32 
perceelen. 

Donderdag , 1i> Dcc. 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

geitouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der Pottoiner 
zeewering, behoorende tot de Rijks/eewerken in Nwd-Holluiid. lui. bij 
den hoofdingenieur, te Haarlem, en tien ingenieur Weleker, te Alkmaar. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 14,000 per jaar. 

G r o n i n g e n , te 123/j uren, door burg. en weth.: 
lo. Hestek no. 251. net onderhouden van en het doen van eenige 

herstellingen of vernieuwingen aan tien schoolgebouwen, ged. '87; 
2o, Hestek no. 252, het onderhouden van en het doen van eenige 

herstellingen < f vernieuwingen aan tien schoolgebouwen, ged. '87; 
3o. Hestek no. 253. het onderhouden van en het doen van eenige 

heistellingen of vernieuwingen aan tien schoolgebouwen, ged. '87: 
4o. het maken en stellen van 17 stuks aanplakborden binnen tie 

gemeente. 
Bilj. inzenden uiterlijk 8 Dec. 
spierdijk te 1 uur. door het R.-K. keikbstuur St. Joris, in de her

berg van J. de liaan: het sloopen van het priesterkoor en het bouwen 
van een gedeelte nieuwe kerk. en/... aldaar. Inl. bij den bouwmeester 
A. C. B16M8, te Amsterdam, en bij den Opzichter D. Sutherland, op het 
bouwterrein, te Spierdijk. iZie adrnrf. »o. 48). 

OndcnlMisrli, te 3 uren. door burg. en weth. ten huize van P. .1. 
Boerkamp: bestek no. 1, het afbreken der bestaande brug over de Mark 
in de strekking van den provincialen grint weg Oudenbosch—Standdaar-
buiten en het wederopbouwen van steenen pijlers en landboofden: bestek 
no. 2. het leveren en stellen eener plaatijzeren draaibrug op den bij 
bestek l aanbesteden onderbouw; hestek no. 72 het afbreken der brug 
bij bestek no. I bedoeld, het wederopbouwen van steenen pijlers en 
landboofden, het vervoeren, plaatsen en verleggen niet bijkomende 
werken eener plaatijzeren draaibrug uit Antwerpen. Inl. bij den architect 
F. A. H. van der Vaart, te Oud-Gastel. Aanw. gehouden. 

V r i j d a g , IO Dcc . 
' s - l losch , te lO'/s uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw ran het prov. best.: het voortzetten van de hestotting 
voor en langs den kop van het, zeehoofd te Moerdijk, behoorende tot de 
havenwerken in de provincie Noord-Brabant. Inl. b'ij den hoofdingenieur, 
te 's-Hosch, den ingenieur De Jong van Beek-en-Donk, te Breda, eu den 
opzichter Fischer, te Moerdijk. Aanw. gehouden. Raming /' 1500. 

ismen, te 11 uren, door lint prov. bestuur van Drente: het vierjarig 
onderhoud van den provincialen weg van Assen over Rolde en Gieten 
naar de Hilte, aanvangende 1 Jan. 87 en eindigende I Dec. '00. In', 
bij den hoofdingenieur, te Assen. 

D i c i t e i i l i c i m (O.), te 12 uren, vanwege jhr. Mr. G. .1. C. Schimrnel-
penninck, bij den logementhouder W. Ooms: het in "87 maken eener 
nieuwe bekapping met daarbijbehoorende werken op den huize Diepen-
heiin. Inl. bij den architect J. Moll, te Hengeloo. Aanw. 10 Doe. te 
10 uren. 

( • ' r o i r i i c c i i . te 12 uren. door het prov. best.: het onderhoudender 
zee waterkeering tusschen de lliinsingoosluis te Zoutkampen den Nitters-
hoek in Friesland, met hijbehoorende werken, ged. '87. Inl. hij den 
hoofdingenieur en den ingenieur, te Groningen, en den opzichter B. 
Wertinólder. te Winsum. 

Z a t e r d a g , I I Dcc. 
HrcMkctiM. te 10'/, uren, door het bestuur der waterkeering van het 

calamiteuse waterschap Oud-eii-Jong-Breskens. in de directiekeet aan 
de \ieiiweshiis: bet verdedigen van den onderzeese!ien oever door zink
werk en steenbestoi ting. Aanw. 7 Dee., van 10—12 uren. 

M o n n i k e n d a m , te Jl uren, door den gecommitteerde tot de directie 
over de wegen en vaarten tusschen de zes Noord-Hollatidsche steden, 
op het raadhuis: het bouwen van eene woning, bij de ophaalbrug aan 
den Jaagweg tusschen Broek en Monnikendam. Inl. bij den algemeenen 
opzichter II. P. van den Aardweg, te Purine rend. 

Maandag . t:t Dec. 
M-IIage. te 12 uren, door het ministerie van koloniën: het maken 

irenbouw van drie kofliepakbtiizen, ten 
der burgerlijke openbare werken in 

: ministerie van koloniën: de levering van 
der burgerlijke openbare werken in 

leveren van den ijzeren h 
dienste van het departement 
Nederl.-Indië. 

'•-Hage. te 12 uren, door ht 
bardsteenen neuten, ten dienst 
Xedorl.-lndië. 

Amsterdam, te 12 uren. door burg. eu weth.: 
lo. het maken van overdekte standplaatsen en overdekte hokken op 

de veemarkt in de Stadsrietlanden; 
2o. het verbroeden van den wal langs de l.ijnbaangi acht van tegen

over de cellulaire gevangenis tot tegen den zuidoostelijken vleugelmiiur 
van den waterloop onder het Leidscheplein, met het bouwen van een 
steenen wahuuur langs die verhreeding. 

Int. voor de werken, sub 1, aan de directiekeet in de Stadsrietlanden, 
i ' t i voor de werken, sub 8, by den stadsingenieur, raadhuiskamer no. 1 0 9 . 
(Zie adcert.) 

's-Hage, te 1 uur. door burg. en weth.: de levering van de be
noodigde irmgazijngoodoren, ged. '8". voor de gemeente-gasfabriek, als: 
Luiksehe kluitkalk, steen, vuurspecie, kalk. tras, cement, machinekamer^ 
behoeften, verfwaren, borstelwerk, zeemlappen enz., composatiep\jp en 
tin, smeedijzer, diverse ijzerwaren, gegoten voorworpen, smidswerk, 
houtwaren, getrokken-ijzeren pijpen en liittings, koperen kranen, gtts 
i'ii diverse lantaarnruiten, bureau- en teekonhehoeften. drukwerken, 
gegoten-ijzeren buizen, gegoten-ij ze ren hulpstukken, lantaarns en lan
taarndragers, in lïï perceelen. 

Itaamsdonk <N.-Br.). te 5 uren, door A. .1. de Bont, in de herberg 
van J. van Sou: het bouwen van een woonhuis. Inl. bij den bouw
kundige ('. II. de Bruijn. te Waspik. Aanw. 13 Dec, te 2 uren. 

A m s t e r d a m , door den architect W. Lmghoiit Gz.: hel tot een 
winkelhuis en tot twee bovenhuizen en magazijnen verbouwen van de 
perceelen aan den hix>k van de Keizersgracht en Vijzelstraat te Amster
dam, genummerd aan de Keizersgracht fiOl, en aan de Vijzelstraat 81. 
Inl. bij genoemden architect. Aanw. 0 Dec, te 1'/* uren. 
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H l n s d a g , 14 Her. 
A m s t e r d a m , te 11 men. door den \ice-admiraal, directeur en kom

man da rit der rnarine: het maken van een overdekten steiger met ver-
bindiiigshrug, remming enz. in het zijkanaal V van het Noordzoekanaal. 
eu het aanaarden van een terrein daarterplaatse. Aanw. 7 Dee., te 
10 uren. dooi' den hoofdingenieur der marine, aan 's Rijks werf'. 

(•rollingen, te 12 men, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van eenige buitengewone 
werken aan den weg van Groningen naar de Drentsehe grens. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Leeuwarden, en den opzichter Bauer, te Gro
ningen. Aanw. 7 Dec. Raming ƒ 2850. 

' s - l l age . te 1 uur, dooi- buig. en weth.: 
lo. het leveren van brandstoffen voor de stoomwerktuigen te 's-Hage, 

ged. 87: 
2o. het leveren van Waai- en Rijnstraat steenen, ten behoeve der 

ge:ueente 's-Hage. ged. >~. 
K laaM\. aal {/,.-\\.), te I uur. door de commissie tot wegverbetering 

iu den Hoekseheu Waard, in de herberg hij P. Hakker: het driejarig 
onderhoud der grintwegen van Gndsehalksoord over Mijns-IIeeronland 
en Maasdam tot 's-Gravendeel; en van Cillaarshoek over Klaaswaal tot 
den grintweg tusschen Oud- en Zuid-Beierland, met een zijtak naar 
Westmaas, in één perceel, lang circa 27.000 M.: jaarlijks benoodigd 1000 
M a grint. Inl. bij den architect H. Heljors. te Puttershoek, 

Utrecht, te 2 uren, dooi- de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen aan het centraalbureau: Bestek no. 450 het maken van de 
grond- en kunstwerken, het uitbreiden en wijzigen van sporen en 
wissels en het verrichten van eenige andere werkzaamheden ten behoeve 
vau de uitbreiding van bel station Rozendaal. Inl. aan het centraal
bureau en hij den sectie-ingenieur H. E. Bcunkc, te Breda. Aanw. 7 Dec., 
te 12 uren. Raming J 82,000. ('/An advert, in n°. 47). 

N l e u w c r k c r k (Zeel.), dooi' kerkvoogden der Herv. gemeente, bij D. 
Lokker: het amoveeren der bestaande pastorie met het nevenstaand 
gebouw, A no. 5.1 en het daarterpl tatse houwen van eene nieuwe pastorie. 
Inl. bij den bouwkundige W. Brouwer Johz.,-[aldaar. Aanw. 7 Dec, 
van 11—2 uren. 

Woensdag , 1.1 Der . 
' s -Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering vau werken lot verbetering der rivier de Maas, tusschen de 
kilometerraaien 89 en 90, onder de gemeente Beesel. hertogdom Lim
burg. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage. den ingenieur 
Van Hootl', te Vucht. en den opzichter Droste, te Roermond. Aanw. 8 
Dec. Raming ƒ 20,200. 

' s - l l age . te i l uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van baggerwerk en daarmede in-verband-staande werken in 
de rivier de Maas. tusschen de kilometerraaien 104 en 106, onder de 
gemeente Maasbree. hertogdom Limburg, lui. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-llage. den ingenieur Van Hootl'. te Vucht. en den 
opzichter Kooreruan. te Venloo. Aanw. K Dec. Raming /' 13,050. 

' s - l l age , te II uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van vier kribben tot verbetering van de rivier de Geldersehe 
Usel boven den Brink, gemeente Reden, tusschen de kilometerraaien 
7 en h. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, en den 
ingenieur Ramaer. te Kampen. Aanw. 8 Dee. Raming '' 3300. 

' s - l l age . te 11 uren. door Inl ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van werken tot normaliseeriug vau de Waal ouder MilÜiigen, 
provincie Gelderland, tusschen de kilometerraaien 12 en 14. lui. hij den 
hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage, en den ingenieur Stieneker, te 
Nijmegen. Aanw. 8 Dec. Raming f 19,700. 

s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van twee dwarskribben ouder de gemeente Tull-eri-'t Waal. 
provincie l'trecht. aan den rechteroever der rivier do Lek. tusschen de 
kilometerraaien 84 eu 85. Inl. hij den hoofdingenieur Van Diesen, te 
's-Hage, den ingenieur Castend ijk, te l'trecht, en den opzichter Loefl', 
te Schoonhoven. Aanw. 8 Dec. Raming /' 5800, 

Bekten (Fr.), door jhr, Speelman, bij IJ. de Boer: het bouwen van 
een boereiiwoonhuis met schuur te Echten, hij de Middenvaart, met 
bijlevering van alle materialen Inl. bij den opzichter G. Buut, aldaar. 

I lun i l e r i l ag , 141 l i e r . 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best : het driejarig onderbond der Helder-
sche zeewering, beboorende tot de Rijkszee werken iu Noord-Rolland. 
Int. hij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Welcker, te 
Alkmaar. Aanw. 9 Dec. Raming / 7200. 

W o e r d e n , te 11 uren. door burg. eu weth.: het afgraven van een 
gedeelte van den grooten binnenwal, het dempen van een gedeelte der 
binnengracht en andere daarmede in-verband-staande werken, henevens 
het maken van een brandput met geleidingen, bet verlengen van een 
riool enz., in 2 perceelen. Inl. bij den gemeentehouukundige Kluit. 
Aanw. 10 Dcc, te 11 uren. 

l . o u d a . te l2'/ 2 uren. door dijkgraaf en heemraden van den Zuidplas-
polder iu de Zalm: het uitvoeren vau vernieuwingen en reparation aan-
benevens het onderbonden van de machinegebouwen, woningen, sluizen, 
bruggen, duikers, scheringen en verdere getimmerten des polders, 
ingaande 1 Jan. '87 en eindigende .'Jl Dec. '90. Inl. bij den eerste-
opzichter des polders, L. Exalto, te Moordrecht. Aanw. 11 Dec. 

t i o t ida . te 1 uur, door burg. en weth.: a. de levering van de ten 
dienste der gemeente, ged. bet jaar '87 benoodigde materialen, als: 
eikenbout, Amerikaansch grenenhout, grenenhout, dennenhout, delen, 
rondhout, ijzerwerk, spijkers en lichte ijzerwaren, lood, zinken soldeer; 
verfwaren èn glas, kalk, grint. zand. 1. 1000 M 3 fijne puin in 2|K>rc; 
c. 50.000 Ben-Abinkeien 14 X 16 CM.; d. 100.000 blauwe l.lselstraat-
klinkers; e. 30.0C0 IJsolmetselplavei; f. 95,000 Vocht sche straal klinkers. 
VechtSChe vorm; y. 25,000 Vechtsche straatklinkers. Waalvorm; h. 440 
strekkende M. trottoirband en i . het onderhoud der straten ged, '87. 
Hilj. inzenden uiterlijk 15 Dec, vóór 5 uren. 

V r i j d a g . 17 Ree. 
Mchounehcek, te 11 uren, door burg. en weth.: het houwen van 

twee scholen en drie ondervvijzerswoningen en het doen van herstellin
gen aan één school, in de gemeente Schooneheek, met hijlevering van 
alle benoodigd»; materialen. Inl. bij den ingenieur C. W. Suellebraiid, 
te halen. Aanw. 14 Dec., te 10 uren. (/de advert.) 

A r n h e m , te 12 uren, dooi- het ministerie van waterstaat enz... aan 

het gebouw van het prov. best,: het vervangen van een houten 
door een ijzeren draaibrug over het Apeldoorn sche kanaal, provincie 
Gelderland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Arnhem, den ingenieur Van 
Manen, te Zutfen, en den opzichter Van Enst IUz., te Apeldoorn. Aanw. 
9 en 11 Dec. Raming / 1840. 

A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- eu het doen van 

1 herstellingen en vernieuwingen aan het Rijksarchiefgebouw te Arnhem, 
van 1 Jan. '87 tot en met 81 Dec. '88. Inl. bij den rijksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen, te 's-Hage, en den hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen \V. II. Sehoonliein, te L'trecht. Aanw. 8 Dec, 
te 11 uren. Raming f 2550. 

A r n h e m , te 12 uren, door bet ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
vernieuwingen en hei-stollingen aan de gebouwen der Kijkslandbouw-
scln.nl tn Wageningen. van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec. '87. Inl. bij 
den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen, te 's-Hage, en den 
hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W. H. Sehoonliein, te Utrecht. 
Aanw. 10 Dec. te 11 uren. Raming ƒ 8314. 

A r n h e m , te 12 uren, door bet ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der Rijks-
hoogere burgerschool te Winterswijk, van 1 Januari '87 tot en met 31 
Dec. '88. Inl. hij den Rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen, 
te 's-Hage, en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W. H. 
Schoonhein, te Utrecht. Aanw. 9 Dec. te 12 uren. Raming /' 1600. 

Z w o l l e , te 12 uren. door bet prov. best.: het bouwen van een op
zie liters won ing bij de nieuwe sluis no. 7 der Dedemsvaart. Aanw. 8 
Dcc, te 2 uren. Raming f 3500. 

Z w o l l e , te 12 uren. door het prov. best,: het uitvoeren van vernieu
wingen, herstellingen, verf- en teerwerk aan de kunstwerken, gebouwen 
enz. der Dedemsvaart en hare zijtakkeu. ged. '87, in 3 perc. Raming: 
perc. 1 ƒ 1300, perc. 2 ƒ 885. perc. 3 ; 2000. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het prov. best.: het onderhoud van de 
aarde- en verdiepingswerken van de Dedemsvaart en hare zijtakken, 
ged. '87, in 3 perc Raming: perc I ƒ 1910, perc 2 f 1200, perc. 
3 /' 1840. 

Z w o l l e , te VI uren, door het prov. best.: het verbroeden en verdie
pen van een gedeelte der Dedemsvaart tusschen de sluizen no. 6 en 7. 
Aanw. 8 Dec te 3 uren. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het prov. best.: het leveren cn stellen 
van een ijzeren hameigebindt voor ophaalbrug no. 4 en het uitvoeren 
van herstellingen aan de ophaalbrug over sluis no. 6 der Dedemsvaart, 
benevens het leveren en iu hangen van een paar ijzeren bovendeuren 
voor -luis no. 3 der Lutterhoofdwijk. Raming ƒ 1585. 

Hronr i J i» . door diakenen der Herv. gemeente: het afbreken der be
staande voorhuizing niet schuur en wederophouwen eener nieuwestelp-
liuizing op de zathe, in gebruik hij .). T. Annema, te Tziun. Inl. bij A. 
Venstra, te Dronrijp. Bilj. inzenden voor of op 17 Dec, bij den diaken 
B. W. Agema, aldaar. Aanw. 14 Dec, te II uren. 

Z a t e r d a g . \H l i r e . 
Z a a n d a m , te 12 uren, door dijkgraaf eu heemraden van den polder 

Oostzaan. iu het Beursgebouw: het vijfjarig onderhoud van de drie 
watermolens en de beide zeesluizen des polders en van eenige binnen
werken. 

U t r e c h t , te 2 uren. dror het ministerie vau waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud en het uit
voeren van eenige vernieuwingen aan de Rijkshulpschutsluis te Vrees
wijk, behoorende tot de werken van de vaart tusschen Amsterdam en 
Vreeswijk, lui. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
Bleekmann. te l'trecht. Aanw. 11 Dec. Raming f 4500. 

L e e u w a r d e n , door den notaris A. T. llaagsina: liet afbreken der 
oude en het bouwen eener nieuwe stelpbuizing enz., met bijlevering 
der materialen, te Vpecolsga. Int. bij den architect F. Brouwer, te 
Kornjnm. Aanw. 14 Dec, te 12 uren. Bilj. inzenden vóór 18 Dec, bij 
genoemden notaris. 

M a a n d a g , 20 l i e r . 
L e i d e n , te 12 [uren, door hurg. en weth.: 
Lo. het onderbond van de gebouwen en meubelen der openbare 

scholen, in 7 perc,; 
So. het onderhoud van liet raadhuis; 
3o. het onderhoud van onderscheidene gebouwen en verhuurde huizen, 

in 2 perc, voor den tijd van vijf'jaren. 
H - l l a g c , te U/j uren. door het ministerie van justitie: het driejarig 

onderhoud, van l Jan. '87—31 Dec '89 van: 
De strafgevangenis, te Appiugedam; 
Het huis van bewaring, te Winschoten; 
De strafgevangenis en het lechtsgebouw, te Groningen; 
Het huis van bewaring met adjunct-directeurswoning en het paleis 

van justitie, te Leeuwarden; 
De strafgevangenis, te Sneek; 
Het huis van bewaring en het rechtsgeliouw, te Assen; 
Het huis van bewaring en het rechtsgebouw, te Zwolle; 
Het buis van bewaring en het rechtsgebouw, te Almeloo; 
De strafgevangenis en het kantongerechtsgehouw, te Deventer. 
Aanw. 13 Dec, te l'/i uren. beginnende bij de gevangenissen. (Zieadvert.) 
R u u r l o o (Geld.), door den rentmeester van den huize Ruurloo: het 

bouwen van 6 woningen nabij het station Ruurlihi. Aanw. 9 Dec, te 
11 uren. Bilj. inzenden bij voornoemden rentmeester, vóór of op20 Dec. 

IMnsdag , 21 Dec. 
ü i e u w e r k e r k (Zeel.), te 12 uren, door F. Bonman, in de herberg de 

Wereld: m, het houwen van een nieuw woonhuis, wagenhuis, varkens-
bok en gevolgen; //. het bouwen van eene nieuwe graanschuur en 
meerdere werken. Inl. bij den bouwkundige W. Brouwer Jz., aldaar. 
Aanw. 21 Dec. te ö'/, uren. 

R o t t e r d a m , te 1 uur, door burg. eu weth.: bet maken van machine-
gebouwen met daarbij'ndioorende aan- en afvoerkanalen, rein waterkelder, 
machuiistwoning enz., ten behoeve van de uitbreiding der gemeente
drinkwaterleiding achter de Oude Plantage. Inl. aan het Stadstimnier-
huis. Aanw. 14 Dec, te 11 uren. (/ie advert.) 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. ran Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 451, bet maken van eene 

waterbezorging op bot station Lopitersum. Inl. aan genoemd centraal-
hureau cn den sectieingenieur L. J. de Sonnaville, te Groningen. Aanw. 
14 Dcc, te 11 uren. Raming ƒ 9400. (/Aeadvert.) 

R o t t e r d a m , ten kantore van de de gemeente-gasfabrieken, Oostzee
dijk: de levering van: getrokken-ijzeren pijpen, ijzeren en koperen 
littings, houten rozetten, branders, lantaarnruiten, vertind-looden huizen, 
rood- en geelkoperen pijp, lampenglazen, kappen, ballons, houtschroeven, 
klinknagels, vijlen, bordpapier, schopi>eii, snij tangen, pijp- en socket-
tangen, gashak'en, kraansleutels, patentolie, lijnolie, zeep. zacht vet, vet 
(roet), kaarsen, loodwit, ijzennenie, kwasten, zakken, manden, lamp
katoen, poetskatoen en lappen, sponzen, zeemvellen, luiwagens, snuit 
van vlas, striktouw, bruinwerk, hennep, houtskolen, spiehorstels, bezems, 
kalk. staal, smee- en plaatijzer, roodkoperen lantaarns, gegoten-ijzeren 
lantaarnpalen, gesmeed-ijzeren lantaarnstoeltjes, gegoten ijzerwerk en 
andere magazijngoederen; ten dienste der gemeente-gasfabrieken, te 
Rotterdam. (Zie advert,) 

Woensdag , 22 l l ec . 
' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een woningblok voor stoom boot vee r-personecl, tijdelijk inge
richt voor directieverblijf, onder de gemeente Raamsdonk, provincie 
Noord-Brabant, behoorende tot de werken voor het verleggen van de 
uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan het bureau der werken voor 
de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. 15 Dec. Raming 
ƒ 9800. 

' s - l lage , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van werken tot normaliseering van de rivier de Maas boven en 
beneden de spoorwegbrug bij Hou men tusschen de kilometerraaien 
OLXIV en CLX.VII en van eenige bijkomende werken. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Arnhem, en den 
sectie-ingenieur, te Nijmegen. Aanw. 14 en 15 Dec, te 1 uur. 

L e e u w a r d e n , door de aannemers Kloosterman en Brouwer: hot 
leveren en stellen van ijzerwerk voor 3 sluizen. 3 klapbruggen en 3 
vaste bouten bruggen, lui. bij genoemde aannemers. (Zie advert.) 

Donderdag , 2!t Ree. 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

bet gebouw van het prov. best.: bet leveren van meerpalen langs het 
Noordhollandscli kanaal, in 2 perceelen en iu maŝ n. Inl. hij den 
hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Welcker, te Alkmaar, 
Aanw. 10 Dcc Raming: perc. 1 ƒ 3850, perc 2 ƒ 48fi0. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: bet onderhoud van de werken van het 
Krabhersgat. behoorende tot de havenwerken in Noord-llolland. lui. bij 
den hoofdingenieur, te Haarlem,en den ingenieur Hoogenboom. te Hoorn'. 
Aanw. 10 Dec. Raming /' 8400. 

M e d e m b l i k , te 12 uren, door de locaalsponrwegmaatsehappij Hollands-
Noorderkwartier, op het Koggenhuis; Bestek no 12, het maken van de 
grond- en kunstwerken, het leggen van spoorbaan eu wissels en het 
uitvoeren van eenige andere werken, ten behoeve van den locaalspoor
weg Medemblik—Hoorn (herbesteding). Inl. bij den ingenieur Krieger, 
te Medemblik. C/ie advert.) 

V r i j d a g , 24 l lec . 
Zwolle, te 12 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het Onderhouden van de Rijkswerken 
en het uitvoeren van onderscheidene werken op het eiland Schokland, 
provincie Overijsel. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur Labrijn 
en den opzichter Ritmeester, allen te Zwolle. Aanw. 17 Dec. Raming 
f 27,550 per jaar. 

.Middelburg , te 12 uren, door den directeur der registratie en 
domeinen: het uitvoeren der bedijking van buitengronden, gelegen in 
het Axelsche gat onder Neuzen. Hilj. inzenden te l l ' / j uren. Aanw. 
15 Dec, te 11 uren. 

Woensdag , 2fp Ree. 
' s -Hage, te II uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van het noordelijk deel der werken te Gorichem, behoorende tot 
de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amster
dam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, 
den ingenieur Escher, te Gorichem, en voorzooveel de militaire werken 
betreft, bij den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te Gorichem. Aanw. 
22 Dec, te 11 uren, te beginnen bij café Concordia, aan dc Steenen-
hoeksche kanaalsluis. Raming ƒ 073,000. 

' s - l lage , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van de aardebaan, de kunstwerken, de overgangs- en eenige 
andere werken voor het gedeelte van 's-Gravonlandsche kade nabij 
Schiedam tot den oostelijken oever van de Boonervliet, van den spoor
weg Rotterdam—Hoek-van-Holland, in twee perceelen en in massa. Inl. 
bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Rotterdam. 
Aanw. 21 en 22 Dec, te 11 uren, aanvangende te Schiedam. Raming 
perc. 1 ƒ 300,300, perc. 2 ƒ 460,500. 

Op onbepaalden d a t u m . 
L e e u w a r d e n , door den architect J. D. Brnns; het amoveeren van 

een wagenhuis, bloemkas enz., en het bouwen van eene loods, bloeinkas 
enz. Aanw. 6 Dec, te 11 uren. 

Pr i j sopgaaf gevraagd voor de levering van diverse steensoorten. 
Adres de aannemers Kloostermanen Brouwer, te Leeuwarden, (/ie advert.) 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
« • r o l l i n g e n . 25 Nov.: hot bouwon eener be

huizing op oen terrein, gelegen aan cle Zuidcr-
singelstra it ten dienste van mevrouw tie Wed. 
Mulder-Everts, onder heheer van den architect 
Q. Nijhuis; 
hoogste inschr. A. v. Dijk, f 7993 
minste inschr. E. Peten, » 0212 
gegund. 

W t m m t t r . 27 Nov.: het maken van een 
wandelweg iit de gemeente Wormerveer van 
den Stationsweg naar de Warmoesstraat, aldaar: 
ingekomen 1" hilj., als: 

perc. 1 perc. 2 massa 
I'. Langendijk. Beverwijk, f 8160 
A. J. Schouten, Gouda, /' 19,873 
I.. Kok. Minuiden, ' 18,700 
0. .1. Maks en Hoekholtz, 

Amsterdam, 17.7DO 
17,702 

leioo 
15.520 
15;12Ü 
14,650 
14,530 

P. Zaane. Ammerstol, 
l i . Schreuder. Kolhorn, 
S. v. Soest, Mijdrecht, 
G. Zutderhoek. Atnstorc 
N. Pott. Buiksloot, 
H. de long, Ammerstol 
If. K. Koppen, Wert-

Graftdijk. 13.500 
II. Vollewens. Hoorn, 12.(170 
V. 1>. Uraini, Beverwijk, 12.300 
Jb. de Vries, Purmerend, 7130 12.00C 
P. Stelling & Zn., Wor

merveer, ƒ1310 7019 11.999 
Qebr. Gorter, idem 4300 7672 11,972 
P. Veus. Zaandam, 11,870 

l ,a i«g-*oerel i , 27 Nov.: het doen vau eenige 
verbouwingen aan Sprengenoord etc, onder 
beheer van den architect NL K.Smit, te Dieren; 
nigek. 8 bilj., als: 
•I. Alten*. 
M. v. d. Hurg, 
0. v. d. Velde, 
0. Boerstoel, 
•f. Steltenberg, 
I- Enk laar, 
J- A. G. Teegel, 
Wed. A. Klande rman, 
gegund. 

Utrech t , 27 Nov.: het houwen van eene 
Openbare school 3e soort met onderwijzerswoning 
" i gymnastieklokaal op liet Janskerlihof; ingek. 
20 Eili., als: 
'•• v. Hordt, te Gouda, ƒ 59,990 
• Groenendijk, » utrecht, ',, 69,099 

te Drummen, ƒ 3703 
» Eerbeek, » 3037 
i Hall. II 2977 
s Brummen, .) 2929 
» Dieren, » 2847 
9 idem » 2879 

Arnhem, » 2780 
Brummen, 1 2749 

U Utrecht, 52.900 
Brielie, • 51,987 

• Meppel, l 48.588 
Utrecht, • 40,700 

> idem » 45.855 
Zalt-Rommel, r> 44.047 
Utrecht, t 44.354 

> idem 6 42.840 

idem 42,530 
• idem • 42.500 

idem II 42,498 
idem t 41,970 

u idem 1 41.903 
t idem 40.089 
» idem 1) 39,470 

idem • 39.140 
* idem 38,920 

idem 38,690 

voor rekening der ge-

| Gebr. v. Leeuwen, 
; A. M. Veenenborg. 
! J. Hesseling, 

F. W. v. Vloten, 
' .1. Krap, 

L. J. Metz, 
G. v. Kassei, 

| B. J. v. Buren, 
: C. .1. Ruijsch v. 

Duchteren, 
.1. H. de Borst. 
W. v. Vloten, 
A. C. Vink, 
G. J. v. Vloten, 
•I. de Vos Jr., 
W. A. G. Jansen, 
H. Vermeer, 
J. H. de Vos, 
C. v. Straaten. 
gegund. 

Amste rdam, 29 Nov. 
meerite: lo. het maken van een marktoverdek-
king op liet Waterlooplein; ingek. 18 bilj., als: 
EUncker en Zonen, Amsterdam, f 8888 
W. A. Scbolte & Co., idem » 8826 
Nering Bögel, Deventer, » 7747 
Société anonvme de la construction 

métallique'de Malines, Malines, » 7340 
A. F. Smulders, Utrecht, » 6450 
La société de construction métallique, 

Brussel, ^ » 6375 
L. Vlasman, Amsterdam, » 6345 
Kon. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, idem » 5927 
Wispelweij & Co., Zwolle, l 5900 
L. J. Enthoven. 's-Hage, » 5889 
L. E. Duport. Amsterdam, » 5S47 
J. Levcque, Herstal, > 5753 
W. Tillmans, Reinseheid, » 5645 
A. Paans. Amsterdam, • 5600 
V. Engers, idem » 5465 
Perm en Bauduin, Dordrecht, » 5189 
A. v. Wensveen, Amsterdam. » 5162 
D. .1. Bokslag, idem » 4977 

2o. het aanplempen van een gedeelte tier Wit-
teiihurgergracht achter school no. 1; ingek. 6 
hilj., als: 
W'. J. Pot, te Amsterdam, ƒ 2230 
M. W, Schreuder, » idem » 2090 
J. P. Cornelissen, » idem » 1506 
A. v. Wensveen, » idem » 1500 
H. .1. Meekers, a idem » 1486 
G. D. v. Doorn, » idem » 12G0 

Ierseke , 29 Nov.: het bouwen van een toren 
aan de Herv, kerk, onder beheer van den archi
tect J. 11. Ilannink, te Goes, (herbesteding); 
ingek. 5 bilj., als: 

te Bergen-op-Zoom, f 11,200 
» Kapelle, V 10.976 
» lei-seke, » 10.960 
I Kapelle, » 10,790 
» Ierseke, a 10.C60 

» 10.500 

„ idem '. 4275 
i idem » 4190 
1 idem 1 4072 

idem a 4050 
idem » 3998 
idem » 3800 

* idem 1 3675 
1 idem • 3033 

C. Hastiaanse, 
F. v. d. Illiek, 
W. Goeman, 
p. Dronken, 
A. I.ahan, i 
Haming 

Nog niet gegund. 
' . - l i n g e , 29 Nov., voor rekening der pro

vincie Zuid-ll dlaud: lo. het onderhoud van het 
gebouw van het prov. best., ged. 2 jaar; ingek. 
9 hilj., als: 
A. Stigter, te 's-Hage, ƒ 4290 
11. v. Horgen Henegouwen, 
W. Franke, 
J. C. Pietenen, 
M. cn .1. A. Houtman. 
A. .1. Biermast, 
A. W. v. Vlijmen, 
J. I.. Werde'r Jr., 
11. L. Zahné ,t Zonen, 

2o. het vernieuwen der brug in het jaagpad 
langs de Delftsche vliet, over den voorwater-
loo|i van het stoomgemaal van den Plaspoel-
poldei'; ingek. 14 hilj., als: 
0. Klapwijk, Rijswijk, 
A. Korli'iveg. Zevenbergen, 
J. J. Valk, Hijswijk, 
J. Vermeer, ilekendorp, 
A. J. Vollebregt, Delft, 
Th. Langerak, 's-llage, 
P. Langeveld, Overschie, 
11. v. Bergen Henegouwen, 's-Hage. 
.1. Ii. Vos, Delft, 
A. P. P. Hoef. Kralingen, 
J. II. de Swart & Zonen, 's-Hage, 
L den Hoed, Delft, 
C. v. d. Hoorn, idem 
N. Rodenburg, idem 

Hodegruve, 30 Nov. 
van den straatweg Gouda—Hodegrave, met de 
daarin liggende kunstwerken, aanvangende 1 
Jan. '87; ingek. 13 bilj.; als: 
J. F. Zwijnenburg, te Hodegrave, 
VV. v. d. Poll, » idem 
P. Vermeer, » Gouda, 
C. P. W. Dossing, » idem 
L. den Hoed, 'i Delft, 
c. Qroeneachey, » Reeuwijk, 
W. Bokhoven, » Gouda, 
J. v. d. Vlugt, » Dordt, 
W. v. Ingen, » Hodegrave, 
D. Varkevisser, . Overschie, 
.1. F. ile Rooy & Zn., » Oegstgeest, 
11. Jongenbu'rger, » Waddinksveen, 
P. Verbruggen, » idem 

f 1838 
» 1580 
» 1549 
» 1543 
» 1529.80 
» 1500 
I 1403 
» 1,190 
» 1338 
» 1265 
» 1228 
» 1225 
» 1210 
» 1111 

het 3jurig onderhoud 

ƒ 3200 
t 31113 
» 2918 
» 2830 
t 2SO0 
. 2705 
i 2772 
. 2090 
» 2675 
» 2199 
» 2477 
» 2390 
» 2348 
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D E O P M E R K E R . 

Utrecht, 30 Nov.: Bestek no. 107, de levering van stalen spoorstaven, stalen lasch- en onder
legplaten, stalen schroefbouten en ijzeren haak bouten, voor rekening der maatschappij tot expl, 
van Staatsspoorwegen; ingekomen 12 bilj., als: 

Inschrijvers en Woonplaats. 

Société anonyme de la Fabriqne de for d'Ougreé, Ougroé, 
Carauiin ft Co.. Thy-lo-Chateau, 
Société Cockerill. Seraing, 
Société anonyme des Aciéries d'Angleur, Renory, 
Fr. Krnpp, Essen, 

Rheinische Stablwerke, Ruhrort, 
Hotz Sc Co., Rotterdam, 
F. Hose ret, Herstal, 
R. S. Stokvis ft Zn., Rotterdam, 
N. Nicaise, Mareinelle, 
Soe iét é anonyme des forges et ateliers de Senefle, Senellé, 
Hoerder Bergwerks & Hutten Verein, Hoerde. 

perc. 1 perc. 2 

/' 23,400 
23,698 
21,770 
22,750 
27,500 

ƒ 4650 
4385 
4550 
4950 

29,150 

24.204.37 4f.31.93 

perc. 3 

/ 1319.25 
1276.70 
1315.50 
1088.20 
1070 

Utrecht, 30 Nov.: het maken van een houten 
brug en schoeiing voor de Deli-hrouwerij te 
Nieuweramstel, voor de Ned. Rijnspoorwegmaat
schappij: minste inschrijver H. J. Meekers, te 
Amsterdam, voor f 3038. 

Amsterdam. 1 Dcc: het onderhouden en 
hei-stellen van liet Koloniaal établissement, ged. 
'87. '88 en '80: ingek. 7 hilj.. als 
II. W. Paans, 
D. H. Siunlund, 
G. ï>. v. Doorn, 
W. F. Gnirrep, 
P. Oroenhoff en A. G. 

Haak, 
G. Woud, 
.1. Oldigs, 
Raming 

s-llage. 1 Dee.: de levering van hallaststeen 
voor de Rijksrivierwerken op de Maas, in twee 
perceelen. 

Perc. 1, ingek. 3 bilj., als: 
H. Pernot, te Obbicht, 
H. Voets, » Maeseyck, 
G. Sinects, » idem 

Perc. 2. ingek 3 bilj., als: 
.1. Hillen, te Grave, 
H. Voets, » Maesevek. 
F. Hallinans. .> Well, 

K u i l e n . 1 Dec.: het bouwen van een woon
huis, ouder heheer van den architect C. Ilille-
brands, te Nictap; ingek. 5 hilj.. als: 

te Amsterdam, ƒ 4967 
» idem » 4314 

idem » 4100 
• idem » 4098 

* idem » 8096 
» Idem » 3883 
a idem I 3857 

» 4180 

/ 25.500 
'» 21.050.25 
i 21,950 

. 7781 
» 7503.75 
» 6809 

O. OBVinga, te tlaulei'wijk, /' 1898 
H. v. Houten, » Leek. » 1225 
Corn. v. Zoelen. » Assen, » 1144 
J. I.. v. d. Schaaf, » ! k, » 1110 
H. SI. dc Vries, » Roden. » 930 
gegund. 
Raming /' 1080 

ingek. 8 bilj.; minste inschr. J. I. Toesman. te 
Groningen, voor /' 6079. 

2o. het onderhouden van verschillende ge
meentewegen en voetpaden, ged. '87; ingek. 6 
hilj.; minste inschr. P. II. Dopheide, te Gronin
gen, voor ƒ 4458. 

O i i i i e - l V k e l u . 2 Dec: het amoveeren van 
een bestaand en het bouwen van een nieuw 
huis, voor .1. O. Staal; minste inschrijver was 
S. Strating te Oude-Pekelu voor ƒ993, aan wien 
het werk is gegund. 

's-Mage, 3 Dec: het verharden enz., van twee 
wegen door het terrein van het R.-K. arm be
stuur aan de Hoefkade; ingek. 14 bilj., als: 
J . de Waal. 
J. C. do Graalf. 
P. Bax, 
P. v, d. Houwen, 
P. Langen rak, 
G. Keij, 
P. v. Vliet, 
P. Kraijenveld, 
F. Roest, 
G. v. d. Drift. 
A. de Waard, 
II. Jongenburger, 
.1. Rodenrijs, 
J. de Hrmjn, 

A r n h e m . 3 Dcc: het maken, leveren en 
stellen van openbare waterplaatsen; ingek. 9 
bilj., als.-

te Gouda, 5700 
i 's-11 age, 
B Amersfoort, 

5721 i 's-11 age, 
B Amersfoort, 5438 
» 's-llage, » 5400 
» idem 1 5300 
» Rotterdam. 5050 
" 's-llage, • 4904 
- idem 4946 
» idem | 4860 
i) idem 4400 
» idem 43S4 
» Waddinksveen. » 4270 
» s-Hage, 1 4249 

I idem 1 4175 

H a a r l e m . 2 Dcc, onder beheer van het 
ministerie van waterstaat enz.: lo. de uitvoering 
van haggerwerk in het Noordzeekanaal, vóór de 
zoogenaamde Maalsluis te Spaarndam; ingek. 7 
hilj.. als: 
A. Prins ïz... Sliedrecht. /' 7900 
L, Pot, Buiksloot, » 7600 
II. DinUa. idem, » 7580 
.1. v. Houwt lingen, Amsterdam, » 6980 
W. Goedkoop.' idem » 6900 
R. Sehreiulers. Kolhorn, i 6500 
C. Bos Az., Dordrecht, » 5140 

2o. het driejarig onderhoud der Rijkszeiiwerken 
op het eiland Wielingen: ingek. 0 bilj.. als: 
P. v. Doornink, Warder. f 7640 
P. Spruijt, Beider, * 734S 
R. Schreuders, Kolhom, » 7300 
G. Moorman. Helder, » 7243 
S. Tool, Hoorn, » 7149 
0. Kroon, AVieringen, » 6910, 
N. Heiblok, idem o 6852 
M. Poppen, idem » 6800 
•7. Hermans, idem » 6679 
Raming /' 7500 por jaar, 

• l d e n s « » I , 2 Dec: het bouwen van twaalf 
arbeiderswoningen op een terrein achter de 
ververij von Geldcrman & Zonen, voor rekening 
der Ofdenzaalsche bouwmaatschappij; ingek. 9 
hilj., als: 

te Oldenzaal, 
» idern 
i Ootuiarsum, 
.) Hengeloo (O.) 
» Oldenzaal, 
» Hengeloo (O.), 
» idem 
s Horne, 
• Oldenzaal. 

J. W. Janssen, f 2DII 
(i. I.ucassen, » 2020 
P. 11, Meijer, ;> 1095 
11. Holder, » 1070 
\V. A. R. Kok. . 1880 
.1. de Ruijter, 
11. v. d. Sand, 

» 1722 .1. de Ruijter, 
11. v. d. Sand, » 1087 
Gebr. v. Daalen, >. 1417 
L. Hasselbacb Jr.. » 1864 
gegund. 

Groenloo, 3 Dee.: het houwen van een 
woonhuis 
heer von 
aldaar: ii 
II J. te Siepe. 
C. ter Haar, 
II. Mailers, 
J. II. Authors. 
A. Sioverhik. 
II. B. Nates, 
11. A. Rubers, 
gegund. 

's-llagc, 3 Dei 

voor E, II. Huyskes II.Gz., onder be
den ingenieur-architect Ar. R. Witkop, 
gekomen 7 hilj., al: 

te Winterswijk, 
idem 

Groenloo, 
idem 
idem 
idem 
idem 

I7-S87 
17.530 
17.120 
16,952 
16,350 
16.188 
15,934 

J. op de VVeegh, 
A. Schoo. 
C. Frowijn, 
,1. Briiinmelhuis, 
J. ter Ellen, 
A. II. M. Wesselink 
l i . 1 li ootliengel. 
F. Moisclt, 
F. li. Kamerich, 
geuiili L 

(•rottingen, 2 Dcc, voor rekening der go-
nieeüi••: lo. het onderhouden en vernieuwen der 
bestratingen binnen de gemeente, ged. '87, 

ƒ 11,376 
I 11.299 
• 11,187 
» 10,670 
• 10.564 
B 10.055 
i 10,032 
• 9,498 
.) 9.368 

het vergrooten en verbou
wen van het postkantoor met directeurswoning 
te Dtdlevoetsluis, ten behoeve van denvereenig-
den post en telegraafdienst; ingekomen 6 bilj.. als: 
A. A. C. Veenenbos.te Brielle, /"6,143.00 
J. Kortenbout. » idem '» 5,900,00 
W. van Leeuwen, " llellevoetslius, •> ;> s-oiim 
.1. Lagendijk, » idein » 5,787,00 
.1. Hout, B Brielle, » 5,700.00 
C. Kwak. » Hellevoetsluis, » 5,485,80 
Raming / 6,395,00 

Dein , 3 Dec: voor de artillerie- stapel-en con
structie-magazijnen l°.de levering van 14,300 KG. 
iues-.iiigplaut 11'001(23 ; minste inschrijver E. Jiip-
sien te Amsterdam, ó ƒ 55 per 100 KG.; 2°. de leve
ring van 2600 liter traan; minste inschrijver J. 
G. |>. J. Vlek te Delft, a /0J8*" per liter. 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 11 D E C E M B E R 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , \ \ \ Dec. 

Beetsterzwaag- (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth, van Opster-
land: het verrichten van onderhoudswerken aan de gemeente- en 
dorpseigendommen, ged. '87, bestaande in timmer-, verf-, smids- en 
koperslagerswerk. 

's-Hage. te 12 uren, door hot ministerie van koloniën: het maken 
en leveren van den ijzeren bovenbouw van drie kofliepakhuizen, ten 
dienste van het departement der burgerlijke openbare werken in 
Nederl.-Indië. 

'•-Hage. te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering van 
hardsteenen neuten, ten dienste der burgerlijke openbare werken in 
Nederl.-indtë. 

A m s t e r d a m , tc 12 uren, door burg. en weth.: het maken van 
overdekte standplaatsen en overdekte hokken op de veemarkt in de 
Stadsrietlanden. Inl. aan de directiekeet in de Stadsrietlanden, (Zie 
advert, in »•, 49.) 

D o r d r e c h t , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. de leverantie aan de gemeente, van de volgende benoodigdheden. 

voor den dienst van '87, als: dennen- of vuren-, grenen-, eiken-, iepen
en gecreosoteerd dennenhout, verfwaren, spijkers en draadnagels, hard
steenen trottoirbanden, kalk. tras, cement, tegels, pannen, teer, touw
werk, smidswerk, vlakke Waalklinkers, gegoten-ijzeren straatsyphonsen 
riviergrint; olie. brandhout, takkenbossen, turf, poetskatoen en talk; 

2o. het vervoer van riviergrint; 
3o. het onderhouden der openbare drinkfonteinen en eene pomp. 
k a m p e n , te l uur, door de directie der gemeente-gasfabriek, ten 

gerneentehuize: de levering van: 
lo. ijzeren en koperen fittings, henoodigd voor gasleidingen iu huur 

enz., ged. '87; 
2o. diverse soorten ruiten voor onderhoud van de gaslantaarns dei-

publieke verlichting, ged. '87; 
lo. diverse chemicaliën etc, ten behoeve van voornoemde fabriek, ged. 

'87. Hilj. inzenden tot 11 uren. 
s-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van de be

noodigde magazijngoederen, ged. '87. voor de gemeente-gasfabriek, als: 
Luiksone kluitkalk, steen, vuurspecie, kalk. tras, cement, machinekamer-
behoeften, verfwaren, borstelwerk, zeemlappen enz, com positie pijp en 
tin, smeedijzer, diverse ijzerwaren, gegoten voorwerpen, smidswerk, 
boutwaren, getrokken-ijzeren pijpen en liittings. koperen kranen, glas 
en diverse lantaarnruiten, bureau- en teekenbehoeften, drukwerken, 
gegoten-ijzeren huizen, gegoten-ijzeren hulpstukken, lantaarns en lan
taarndragers, iu 19 perceelen. 

I l i i v r l t e (Dr.), te 2 uren, door mej. F. Kppinge: het bouwen vaneen 
boerenhuis. Aanw. 13 Dec. te 12 uren. 

Me i iv t e - I ' ek i ' l a (Ornn.) te 4 uren. door burg. en weth.: het ver
nieuwen van den bovenbouw eener ijzeren draaibrug. 

Kaamsdonk (N.-Br.). te 5 uren. door A. J . de Bont, in de heiberg 
van J. van Sou: het bouwen van een woonhuis. Inl. hij den bouw
kundige ('. II. de Bruijn. te Waspik. Aanw. 13 Dec. te 2 uren. 

A m s t e r d a m , door den architect W. Langhout Gz.: het tot een 
winkelhuis en tot twee bovenhuizen en magazijnen verbouwen van de 
perceelen aan den hoek van de Keizersgracht en Vijzelstraat te Amster
dam, genummerd aan de Keizersgracht 601, en aaii de Vijzelstraat 81. 
Inl. bij genoemden architect. Aanw. gehouden. 

( • r an lngc i i . door de architecten Wegerif en Huur ...n, voor J. J. van 
Boeten, te Leiden, ten huize van M. Prins, aan de Groote Markt: het 
bouwen van vier hoerenhuizen onder een dak, aan den Ziiidersirigel, 
aldaar. Aanw. gehouden. 

D i n s d a g , 14 Dec. 
A m s t e r d a m , te 11 uren. door den \iee-admiraal, directeur en kom

mandant der marine: het maken van een overdekten steiger met ver-
bindingsbrug, remming enz. in bet xijk a naai F van het Noordzeekanaal, 
en het aanaarden van een terrein da ar terplaatse. Aanw. gehouden. 

B u s s i i m (N.-IL), te I 11 uren, iu het hotel de Rozenboom: het 
bouwen van een villa op een terrein, gelegen aan de Nassaulaan. 
aldaar. 

ti i-uitingen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. en/... aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van eenige buitengewone 
werken aan den weg van Groningen naar de Drentsche grens. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Leeuwarden, er. den opzichter Bauer, te Gro
ningen. Aanw. gehouden. Raming f 2850. 

' s - l lage , te 1 uur, door burg. en weth.! 
lo. het leveren van brandstollen voor de stoomwerktuigen te 's-llage, 

ged. 87; 
2o. het leveren van Waal- en Rijnstraatsteenen, ten behoeve der 

gemeente 's-Hage. ged. '87. 
K l a a s w a a l (Z.-IL). te I uur. d*wr de commissie tot wegverbetering 

in den Hoekschen Waard, in de herberg bij P. Hakker: het driejarig 
onderhoud dei- grintwegen van Godschalksoord over Mijns-Ileeienland 
en Maasdam tot 's-Gravendeel; en van Cillaarshoek over Klaaswaal tot 
den grintweg tusschen Oud- en Zuid-Beierland, met een zijtak naar 
Westmaas, in één perceel, lang circa 27,000 M.; jaarlijks henoodigd 1000 
M 3 grint. Inl. bij den architect II. Beljers, te Puttershoek. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, namens W. F. Z. Wijking, in café Maas, aan 
Schollenbrug: het bouwen van twee woonhuizen aan do Weesperzijde, 
te Nieuweramstel. Inl. bij C. IL Wesser Jr., Weesperzijde. 00. 

I ' t r r r h t . te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 450, het maken van de 

grond- en kunstwerken, het uitbreiden en wijzigen van sporen en 
wissels en het verrichten van eenige andere werkzaamheden ten behoeve 
van de uitbreiding van het station RozendaaL Inl. aan het centraal
bureau en bij den sectie-ingenieur 11. F. Beunke, te Breda. Aanw. ge
houden. Raming ƒ 82,000. (Zie advert, i// »">. 47). 

A m s t e r d a m , te 3 uren, door het bestuur der vereeniging tot het 
houden van periodieke tentoonstellingen, iu liet café Panorama, plantage 
Middellaan: bet maken van een tentoonstellingsgebouw- met een voor
gebouw, groot tezamen p. m. 6650 M*. Inl. bij den architect A. Salm 
G.Bz... aldaar. Aanw. 13 Dec. te 10 uren. 

M e i i w e i k c r k ^ (Zeel.), door kerkvoogden der Herv. gemeente, bij D. 
Lokker: het amoveeren der bestaande pastorie met het nevenstaand 
gebouw, A no. 59 en bet daarterphatse houwen van eene nieuwe pastorie. 
Inl. bij den bouwkundige W. Brouwer Johz.. aldaar. Aanw. gehouden. 

G r o n i n g e n , door het ministerie van binnenlandsche zaken, aan 
het gebouw van het prov. best : het onderhouden van- en het deen van 
horstellingen aan bet gouvernementsgebouw, bestemd tot woning van 
'sKonings commissaris, te Groningen, van 1 Jan. '87—81 Dcc. '88. Inl. 
bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, 
en den opzichter N. W. Lit. te Groningen. Aanw. gehouden. 

Woensdag , f.1 l i e r . 
Utrech t , te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het verbeteren van 
toegangen tot regenbakken in verschillende forten oin Utrecht, onder 
liet beheer der genie, aldaar. Inl. bij genoemden ingenieur. Bilj. inzenden 
uiterlijk 14 Dcc, vóór 3 uren. Raming ƒ 1480. 

' s - l l agc . te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot verbetering der rivier de Maas, tusschen de 
kilometerraaien 89 en 90, onder de gemeente Beesel. hertogdom Lim
burg. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, den ingenieur 
Van Hooff, te Vucht. en den Opzichter Droste, te Roermond. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 29,200. 

' s - l l age , te l l uren, door hot ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van haggerwerk en daarmede in-verband-staande werken in 
de rivier de Maas, tusschen de kilometerraaien 104 en 106, onder de 
gemeente Maasbree. hertogdom Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen. te 's-llage, den ingenieur Van HoolT. te Vucht. en den 
opzichter Kooreman. te Venloo. Aanw. gehouden. Raming f 13,050. 

' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van vier kribben tot verbetering van de rivier de Geldersehe 
IJsel boven den Brink, gemeente Reden, tusschen de kilometerraaien 
7 en 8. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te Vllage, en den 
ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. gehouden. Raming r 3300. 

's-Hage, te 11 uren.' door liet ministerie van wateist. enz.: de 
uitvoering van werken tot iioimaliseering van de Waal Onder Millingon, 
provincie Gelderland, tusschen de kilometerraaien 12 en 14. Inl. bij'1 en 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Stieneker, te 
Nijmegen Aanw. gehouden. Raming /' 19,700. 

' s - l l age . te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van twee dwarskrihben onder de gemeente Tull-en-'t Waal, 
provincie Ft recht, aan den rechteroever der rivier de Lek. tusschen de 
kilometerraaien 84 en 85. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 
's-Hage. den ingenieur Castendijk. te Ftreeht, eu den opzichter Loefl', 
te Schoonhoven. Aanw. gehouden. Raining /' 5SO0. 

Pe rn i s (Z.-IL), te 11 uren. ten huize van .1. Struijk: bet houwen van 
een tuiniershiiis en schuur onder Charlois aan de Hei. bij R. Roohol. 

Stratum (N.-Br,), te 3 uren, door F. Keunen, in het kofliehuis van 
Roos van Hout: het bouwen van een hoerenhuis, aldaar. Aanw. te 2 uren. 

Bei-gen(helm (gein. Ambt-Hardenberg), bij J. van der Sanden: het 
uitnemen en sloepen van de bestaande, eu het maken en inhangen van 
14 nieuwe sluisdeuren, henevens het uitvoeren van belangrijke ver
nieuwingen aan de hoofden der sluizen, op het kanaal van de erven 
Mr. .1. van lïnijen. 

l e i i i i - n (Fr.), door jhr. Speelman, hij IJ. ik» Boer: het bouwen van 
een hoereuwoonhuis met schuur te Echten, bij de Middenvaart, met 
bijlevering van alle materialen. Inl. bij den opzichter G. Buut, aldaar. 

Donderdag , I A Der. 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der Helder-
sche zeewering, behoorende tot tie Rijkszee werken in Noord-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Welcker, te 
Alkmaar. Aanw. gehouden. Raming ƒ 7200. 

Woerden , te II uren. door burg. en weth.: het afgraven van een 
gedeelte van den grooten binnenwal, het dempen vau een gedeelte der 
binnengracht en andere daarmede in-vei band-staande werken, benevens 
het maken van een brandput niet geleidingen, het verlengen van een 
riool enz., in 2 perceelen. Inl. hij den geuieentebouwkundige Kluit. 
Aanw. gehouden. 

bang weer (Kr.), te 12 uren. door burg. en weth. van Doniawerstal: 
het bouwen eener nieuwe ouderwij/.erswnning. te Langweer. Inl. bij 
den gemeeiiteopzichter E. II. Meijer, te St. Nieolaasga. Aanw. 14 Dec, 
te 10 uren. 

I .onda. te 12l/2 uren, door dijkgraaf en heemraden van den Zuidpias-
polder iu de Zalm: het uitvoeren van vernieuwingen en répara tien aan-
henevens het onderhouden van de inaohinogobnuwen, woningen, sluizen, 
bruggen, duikers, scheringen en verdere getimmerten des polders, 
ingaande 1 Jan. '87 en eindigende 31 Dee. '90. Inl. hij den eerste-
opzichter des poldei-s, L. ExaltO, te Moordrecht Aanw. gehouden, 

(.rollingen, te 123/\ uren, door burg. en weth.: het uitvoeren van 
eenige veranderingen aan het gemeen It dijke gebouw in de Oude-
Boteringestraat, onder bijlevering van alle bouwstoilén enz. Bilj. inzon
den uiterlijk 15 Dee. Aanw. gehouden. 

http://4f.31.93
http://iues-.ii
file:///iee-admiraal


D E O P M E R K E R . 

DE O P M E R K E R . 

Gouda, tc 1 uur, door burg. en weth.: a. do levering van do ten 
dienste der gemeente, ged. bet jaar '87 benoodigde materialen, als: 
eikenhout, Amerikaansch grenenhout, grenenhout, dennenhout, delen, 
rondhout, ijzerwerk, spijkers en lichte ijzerwaren, lood, zinken soldeer; 
verfwaren èn glas, kalk, grint. zand. b, 1000 M 3 fijne puin in 2 perc.; 
e. 50.000 Ben-Ahinkeien 14 X 16 cM.; d. 100,000' blauwe Uselstraat-
klinkers; e. 30,000 IJseltuetsolplavei: /'. 93,000 Vechtscbe straatklinkers. 
Vechtsche vorm; g. 25,000 Vechtscbe straatklinkers, Waalvorm; //. 440 | 
strekkende M trottoirband en i . het onderhoud der straten ged. '87. 
Dilj. inzenden uiterlijk 15 Dec, vóór 6 uren. 

Z v t o l g r i i - T i c i i r a a i (Limb.), door het H.-K. kerkbestuur: het houwen 
van een nieuwen toren met transept, grol en sacristie, aan de kapél Val. 
Klein-Lourdes, te Tienraai, liilj. inzenden vóór 3 uren, hij den koster. 
Inl. bij den architect .1. Kayser, te Venloo. Aanw. te 11 uren. 

V r i j d a g , 17 l i e r . 

x r h o o n e h c c k , te 11 uren, door burg. en weth.: liet bouwen van 
twee scholen en drie onderwijzerswoningen en het doen van herstellin
gen aan één school, iu de geme-ïnte Schoonebeek, met bijlevering van 
alle benoodigde materialen. Inl. bij den ingenieur ('. W. Snellebrand, 
te Dalen. Aanw. 14 Dec, te 10 uren. (Zie advert.) 

Arnhem , te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vervangen van een houten 
door een ijzeren draaibrug over het Apeldoornsche kanaal, provincie 
Gelderland, lui. bij den hoofdingenieur, te Arnhem, den ingenieur Van 
Manen, te Zutfen, en den opzichter Van Enst IUz., te Apeldoorn. Aanw. 
gehouden. Raming / «840. 

A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan het Rijksarchiefgebouw te Arnhem, 
van 1 Jan. '87 tot en inet 31 Dec '88. Inl. bij den rijksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen, te 's-Hage, en den hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen W. II. Schoonhein, te Utrecht. Aanw. gehou
den. Raming ƒ 2550. 

A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
bet gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en hetdoenvan 
vernieuwingen en heistellingen aan de gebouwen der Hijkslandbouw-
school te Wageningen, van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec. '87. Inl. bij 
den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen, te 's-llage, en den 
hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W. H. Schoonhein, te Utrecht 
Aanw. gehouden. Raining ƒ 8344. 

Arnhem, te 12 uren, door bet ministerie van binnenl. Baken, aan 
het L'ebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en bet doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der Rijks-
boogete burgerschool te Winterswijk, van 1 Januari '87 tot en met 31 
Dec '68. Inl. bij den Rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen, 
te 's-Hage. en (ion hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W. II. 
Schoonhein, te Utrecht Aanw. gebonden. Raming /' 1000. 

A r n h e m , te 12 uren, door bet prov. best.: het onderhouden van het 
gebouw van het prov. best. van Gelderland, ged. '87 en '88. Inl. bij den 
opzichter van den prov. waterstaat A. J. Groenen, te Arnhem. Aanw. 
13 Dec te 8 uren 

Z w o l l e , te 12 uren. door het prov. best: het bouwen van een op-
zichlerswoning hij de nieuwe sluis no. 7 der Dedemsvaart. Aanw. 
gehouden. Raming f 3500. 

Z w o l l e , ti' 12 uren, door het prov. best: het uitvoeren van vernieu
wingen, herstellingen, verf- en teerwerk aan de kunstwerken, gebouwen 
en/fder Dedemsvaart en hare zijtakkeu. ired. '87, in 3 perc Raming: 
perc. I ƒ 1360. perc. 2 ƒ 885. perc 3 ; 2000. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het prov. best: het onderhoud van de 
aarde- en verdiepingswerken van de Dedemsvaart en hare zijtakken, 
ged. '87, in 3 perc Raming: perc. I / 1910, perc 2 f 1200, perc. 
3 /' 1840. 

Z w o l l e , le 12 uren, door het prov. best; het leveren en stellen 
van een ijzeren hameigebindt voor ophaalbrug no. 4 en het uitvoeren 
van herstellingen aan de ophaalbrug over sluis no. 6 der Dedemsvaart, 
benevens liet leveren en in hangen van een paai' ijzeren bovendeuren 
voor sluis no. 3 der Lutterhoofdwijk. Raming ƒ 1565. 

Z w o l l e , te 12 uren. door het prov. best.: net verbreeden en verdie
pen van een gedeelte der Dedemsvaart tusschen de sluizen no. 6 en 7. 
Aanw. gehouden. 

G r o n n g e n , te 12 uren. door het prov. best. van Groningen: 
lo. het onderhouden van onderscheidene kanalen en de de daarbij-

behoorende werken, in 5 perceelen) ged. '87, '68 en '89; 
2o. het onderhouden van de rijbanen op de Eeinskanaaldijken, ged. 

'87, '88 en '89. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, te 
Groningen. 

'a-Hage. te 1 uur, door burg. en weth.: het rioleeren en hei-bestraten 
van de Verleiigde-Falekstraat, te 's-llage. Aanw. 15 Dec, te 10 uren. 

lironri.il>. door diakenen der Herv. gemeente: het afbreken der be
staande voorhuizing met schuur en wederopbouwen eener nieuwe stelp
huizing op de zathe, in gebruik bij J. T. Annema, te Tzum. Inl. bij A. 
Venstra. te Dronrijp. Hilj. inzenden vóór of op 17 Dec, bij den diaken 
B. W. Agents, aldaar. Aanw. 14 Dec, te 11 uren. 

Z a t e r d a g , Aft D c c . 
l ' i r v r h l . te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van de be

noodigde materialen, ten dienste der stedelijke gasfabriek in '87, als: 
getrokken-ijzeren pijpen, fittings enz., smeedijzer, bouten, gietijzer, glas
werk, lantaarns, Luiksche kluitkalk, verfwaren, borstelwerk, patentolie, 
poetskatoen, touwwerk, zavelaardsteenen en houtwaren, in 15 perc 

De lden (Ov,), te 12 uren, door J. M. Martens, bij den logementhouder 
Meijer: het doen van eenige verbouwing en bijl on wing aan oen woon
huis aldaar, on zulks tot inrichting van een bakkerij met winkel. Aanw. 
te 9 uren. 

Z a a n d a m , te 12 uren, dooi- dijkgraaf en heemraden van den |>older 
Oostzaan, in het Beursgebouw:' het vijfjarig onderhoud van de drie 
watermolens en de beide zeesluizen des polders en van eenige binnen
werken. 

Ut r e c h t , te 1 uur. door burg. en weth.: 
lo. het doen van eenige vernieuwingen aan-en het eenjarig onderhoud 

van: a. de sluis en daarbijbehoorcnde wei-ken te Vreeswijk, den straat
weg van Utrecht naar Vreeswijk cn daarbij behoorende werken; h. de 

sluis te Nioiiwersluls en het jaagpad van daar naar llindcndam; c. het 
jaagpad met daarbij behoorende werken van Utrecht naar Woerden; 

2o. het leveren vim verschillende materialen, als: Utrechtsche straat
klinkers, IJsolstraatk linkers. Waalstraatklinkers, harde pl. Utrechtsche 
klinkerdrielingen, Utrechtsche metselsteenen, kalk, tras en portland-
cement, Lekzand, heidezand, hardsteeuen trottoirbanden, hardsteenon 
roosterramen, grenen-, vuren-en dennenhout, eikenhout, verfwaren, olie 
en petroleum, borstelwerk, glas, ijzer, ijzerkramerijen en gereedschap, 
dakpannen en tegels, touwwerk,' hoornen, heesters, bloemstruiken en 
bloemen. 

Inl. aan het bureau der gemeentewerken. {Zie advert.) 
l i r ech t , te 2 uren, dror het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud en het uit
voeren van eenige vernieuwingen aan de Rijkshulpsehutsluis te Vrees
wijk, behoorende tot de werken van de vaart tusschen Amsterdam en 
Vreeswijk, lui. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
Bleckmann, te Utrecht. Aanw. gehouden. Raming f 4500. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best: het onderhouden van- en het doen 
van eenige vernieuwingen en herstollingen aan de gebouwen der Rijks-
hoogere burgerschool te Utrecht van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec'88. 
Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen, te 's-Hago, 
en den* hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W. IL Schoonhein, te 
Utrecht. Aanw. gehouden. Raming ƒ 3313. 

U t r e c h t , te 2 uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan het 
gebouw van het prov. best: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der Rijks-
veeartsenijschool te Utrecht, van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec'88. Inl. 
hij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, 
en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W. II. Schoonhein, te 
Utrecht Aanw. 13 Doe, te 10 uren. Raming ƒ 12,000. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best: het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen aan de gebouwen van de Rijks-universiteit te Utrecht, 
van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec. '87. Inl. bij den rijksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen W. II. Schoonhein, te Utrecht Aanw. gehouden. 
Raming /' 8020. 

U t r e c h t , te 2 uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
bet gebouw van het prov. best: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen van het prov. 
best. van Utrecht, van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec. '88. Inl. bij den 
rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den 
hoofdopzichter der universiteitsgsbouwen W. IL Schoonhein, te Utrecht 
Aanw. 13 Dec, te 2 uren. Raming ƒ 5000. 

L e e u w a r d e n , door den notaris A. T. Haagsma: het afbreken dei-
oude en het bouwen eener nieuwe stelphuizing enz , met bijlevering 
der materialen, te Vpecolsga. Inl. bij den architect F. lïiouwer, te 
Kornjum. Aanw. 14 Dec, te 12 uren. Bilj. inzenden vóór 18 Dec. bij 
genoemden notaris. 

M a a n d a g , ZO Dec. 
M a a s t r i c h t , te 10 uren, door bet ministerie van binnenl.zaken, aan 

het gebouw van het prov. best: het onderhouden van- en hetdoenvan 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der Rijks-
hoogere burgerschool te Roermond, van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec. 
'88. Inl. hij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 
's-llage, en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W.II.Schoon
hein. te Utrecht Aanw. 14 Dec. te I uur. Raming /' 3722. 

' H - l l a g e , te li1/» uren, door het prov. best. van Zuid-Holland: het 
tweejarig onderhoud van den havendam van Ooltgensplaat Inl, bij den 
hoofdingenieur van den prov. waterst J. vau der Vegt, te 's-llage. 
Aanw. 15 Dec, te 1 uur. Raming ƒ 800 per jaar. (Zie advert.) 

'N - l l age , te l l ' / j uren, door het prov. best. van Zuid-Holland: het 
onderhoud van het |i»ugpad langs den Rijn, van Leiden tot de Utrecht
sche grens bij Harmeien, van 1 Jan.''87—31 Dec. '88. Inl. hij den 
hoofdingenieur van den prov. waterst J. van der Vegt. te 's-Hage. 
Raming /' 23.300. {Zie advert.) 

H e l l e v o e t s l i i l s , te ll>/2 uren, door de directie der marine: het 
verlengen en uitbreiden van de spoorbaan, het plaatsen van lantaarns 
en het repareeren van beschoeiing op's Rijks werf te Hellevoetsluis. 
Aanw. 13 Dec, te 10 en 2 uren. 

L e i d e n , te 12 uren, door burg. eu weth.: 
lo. het onderhoud van de gebouwen en meubelen der openbare 

scholen, in 7 perc; 
2o. het onderhoud van het raadhuis; 
3o. het onderhoud van ondei-scheidene gebouwen en verhuurde huizen, 

in 2 perc, voor den tijd van vijf jaren, 
' a - l l age , te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van bakapte straatkeien, ten dienste der gemeente 

's-Hage, ged. '87; 
2o. het leveren .van eenige materialen, ten behoeve der gemeente 

's-Hage, ged. '87. 
Jul. aan de gemeentewerf. 
'a-Hage, te 1'/, uren, door het ministerie van justitie: het leveren 

van houtwaren aan de rijkswerkinrichtingen Veenhuizen, in een perceel. 
Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgebou-
wen, te 's-Hage. 

'a-Hage, te 1'/, uren, door het ministerie van justitie: het driejarig 
onderhoud, van 1 Jan. '87—31 Dec '89 van: 

De strafgevangenis, te Appingedam; 
Het huis van bewaring, te Winschoten; 
De strafgevangenis en het ïechtsgehouw, te Groningen; 
Het huis van bewaring met adjunct-directeurswoning en het paleis 

van justitie, te Leeuwarden; 
De strafgevangenis, te Sneek; 
Het buts van bewaring en het rechtsgebouw, te Assen; 
Het huis van bewaring en het rechtsgebouw, te Zwolle; 
Het huis van bewaring en het rechtsgebouw, te Almeloo; 
De strafgevangenis en het kantongerechtsgebouw, te Deventer. 
Aanw. 13 Dec, te l»/j uren, beginnende bij de gevangenissen. (Zieadcert.) 
Arnhem, te 2 uren, door den directeur der gemeente-gasfabriek: de 

levering van: 

lo. gegoten-ijzeren gaspijpen. hulpstukken en syphons; 
2o. idem van inaga/.ijngoeilereii in 12 perceelen'; 
3o. bet onderhoud der fabrieksgebouwen en/..; 
40, het lossen en vervoeren van Duitsche eu Engelsche gaskolen als

mede van kluitkalk, ged. '87; 
5o. het maken van een loswal tegen de glooiing van den Westervoort-

schen dijk. 
Aanw. 16 Dec, le 10 uren. 
Kt iu r loo (Geld.), door deu rentmeester van den huize Ruurloo: het 

houwen van f'. woningen nabij liet station Ruurloo. Aanw. gehouden. 
Bilj. inzenden bij voornoemden rentmeester, vóór of op 20 Dec 

Dinsdag, 21 Dec. 
Rotterdam, Ie 12 uren, door de architecten ('. Muijsken, te Amster

dam, en A. P. van Dam A.Wz., te 's-llage, in het Notarishuis, Gelder-
sche kade: de houten en gemetselde lundeering voor de bebouwing van 
het terrein, genaamd plan (', te Rotterdam. Inl. 17 en 20 Dec in 
genoemd Notarishuis. (Zie advert.) 

A l k m a a r , te 12 uren, door burg. en weth.: do uitvoering der vol
gende werken, dienst '87: 

lo. hot onderhouden van alle gemeentegehonweii en werken in 6 af
deelingen. Raming 4016; 

2o. het doen van eenige vernieuwingen aan de gebouwen. Raming /"1504; 
3o. het doen van eenige vernieuwingen aan de bruggen. Raming/ 1893; 
do. het leveren eu vervoeren der materialen voor de buitenwegen, 

voetpaden enz. Raming j 3073; 
5o. het vernieuwen van een gedeelte walniuur aan de Sandersbuurl. 

Raming f 1125.70; 
On, bet onderhouden van den Hoevei-schelpweg. Raming ƒ 1934; 
7o. hot uitvoeren van eenige baggerwerken. Raming ƒ 2927. 
Bilj. inzenden uiterlijk 20 Deo-, vóór 12 uren. 
ü i e u w e r k e r k (Zeel,), te 12 uren, door F. Bouman, in de herberg de 

Wereld: a. het bouwen van een nieuw woonhuis, wagenhuis, varkens
hok eu gevolgen; b. het bouwen vau eene nieuwe graanschuur en 
meerdere werken. Inl. bij den bouwkundige W. Brouwer Jz., aldaar. 
Aanw. 21 Dec, te 9'/ ï uren. 

R o t t e r d a m , te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van machine-
gebouwen met daarbij behoorende aan- en afvoerkanalen, rein waterkelder, 
machinistwoning enz... ten behoeve van de uitbreiding der gemeente-
drinkwaterleiding achter de Oude Plantage. Inl. aau liet St'idstimmer-
huis. Aanw. 14 Dec. te II uren. (Zie advert, in «». 49.) 

L e e u w a r d e n , to I uur, door het ministerie van binnenl. zaken, aau 
het gebouw van het prov. best: het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-hoogere-hurgor-
sehool te Heerenveen, van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec '88. Inl. bij 
den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-llage. en 
den opzichter der universiteitsgebouwen J. C. Iluhscher, te Groningen. 
Aanw. 14 Dec, te 12 uren. Raming ƒ 2713. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best: het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-hoogere-burgerschooi 
te Leeuwarden, van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec '88. Inl. bij den 
rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-llage. en den 
hoofdopzichter der universiteitsgebouwen J. (". Iluhscher, te Groningen. 
Aanw. 15 Dec, te 10 uren. Raming ƒ 3850. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 451. het maken van eene 
waterbezorging op het station Loppersum. Inl. aan genoemd centraal
bureau en den sectieingenieur L. .1. de Sonnaville, te Groningen. Aanw. 
14 Dec, te 11 uren. Raming /' 9400. (Zie advert, in ««.. 49.) 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek 110. 452, de leggen van 
het tweede spoor en het verrichten van bijkomende werken op de halte 
Arkel, ten behoeve van den spoorweg van Eist naar Dordrecht Inl. 
aan het centraalbureau en bij den sectieingenieur F. Sassen, te Nijme
gen. Aanw. 14 Dec, tc 1 uur. Raming ƒ 75CO. (Zie advert.) 

Ito, terda n i . ten kantore van de de gemeente-gasfabrieken, Oostzee
dijk: de levering van: getrokken-ijzeren pijpen, ijzeren en koperen 
fittings, houten rozetten, branders, lantaarnruiten, vertind-londen buizen, 
rood- en geelkoperen pijp. lampcnglazen, kappen, ballons, lioutschroeven, 
klinknagels, vijlen, bordpapier, schoppen, snijtangen, pijp- en socket-
tangen, gasbaten, kraaiisleutois, patentolie, lijnolie, zeep, zacht vet, vet 
(roet), kaarsen, loodwit, ijzermenie, kwasteii, zakken, manden, lamp-
katoen, poetskatoen en lappen, sponzen, zeemvellen, luiwagens, snuit 
van vlas, striktouw, brui uwer k, hennep, houtskolen, spieborstels, bezems, 
kalk. staal, smee- en plaatijzer, rondkoperen lantaarns, gegoten-ijzeren 
lantaarnpalen, gesmeed-ijzeren lantaarnstocltjes, gegoten ijzerwerk en 
andere magazijngoederen; ten dienste der gemeente-gasfabrieken, te 
Rotterdam. (Zie advert.) 

Woensdag , 22 Dcc . 
'K - I lage , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een woningblok voor stoombootveer-persouecl. tijdelijk inge
richt voor directieverblijf, onder de gemeente Raamsdonk, provincie 
Noord-Brabant, behoorende tot de werken voor het verleggen van de 
uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan het bureau der werken voor 
de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. 15 Dec Raming 
ƒ 9S00. 

V K O N C I I , te 12 uren, door het prov. best. van Noord-Brabant: het 
leveren van gegoten-ijzeren leuningstijlen en voetstukken. Inl. cp het 
bureau van den prov. waterstaat. Raming ƒ 1270. 

'K - l l agc , te 12 uren, door het ministerie van waterst enz.: het I 
maken van werken tot nortnaliseering van de rivier de Maas boven en 
beneden de spoorwegbrug bij lleumen tusschen de kilometerraaien 
CLXIV en CLXVII en van eenige bijkomende werken. ïnl, bij den 
eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Arnhem, en den 
sectie-ingenieur, te Nijmegen Aanw. 14 en 15 Dcc, te 1 uur. 

L e e u w a r d e n , door de aannemers Kloosterman en Brouwer: het 
leveren en stellen van ijzerwerk voor 3 sluizen. 3 klaphruggen en 3 
vaste houten bruggen. Inl. bij genoemde aannemers, (Zie advert.) 

D o n d e r d a g , 2 » Dec. 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw vair bet prov. best : het leveren van meerpalen langs het 
Noordhollandsch kanaal, in 2 perceelen en in massa. Inl. bij den 

hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Welcker, te Alkmaar. 
Aanw. 16 Dec Raming: perc 1 / 3850, perc 2 / 4860. 

H a a r l e m , te 11 uren. door het, ministerie van waterst. enz., aan 
bet gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de werken van het, 
Krabbersgat. behoorende tot de havenwerken in Noord-llollaiul. lui. bij 
den hoofdingenieur, te Haarlem, en dei^ingeni' ur Hoogen boom. le Hoorn. 
Aanw. 16 Dec. Raming ƒ 8400. 

Üledemhl ik . te 12 uren. door de loeaalspoor wegmaat schappij Hollands-
Noorderkwartier, op het Koggenhuis: Bestek uo 12, het maken van de 
grond- en kunstwerken, het leggen van spoorbaan en wissels en het 
uitvoeren van eenige andere werken, ten behoeve van deu locaakróoor-
weg Medemblik -Hoorn (herbesteding), lui. bij den ingenieur Krieger, 
te Medemblik. (Zie advert.) 

Z i e r i k s e e , te 1 uur, door het. dagelijksch bestuur van het waterschap 
Schouwen, aan 's Landskainer: het leveren en verwerken van 2750 
sclieepston stortsteen voor de ouderzeesche oeververdediging tusschen 
de raaien X eu XI van het district. Borrendamino. 

H a a r l e m , Ie2'/2 uren, dooi-het ministerie van binnenl. zaken, aan het 
gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen «MI vernieuwingen aan 's Bijks kweekschool voor vroed
vrouwen te Amsterdam, van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec '88. Inl. bij 
den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz,, te 's-Hage, eu 
deu hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de Boer Hz., te Leiden. 
Aanw. 16 Dec, te 1 uren. Raming ƒ 2225. 

V r i j d a g , 24 Dcc. 
A r n h e m , te l l 1 , ' . , uren, door burg. en weth.: 
lo. het driejarig onderhoud der openbare pompen; 
2o. het onderhoud van eenige gemeentewerken, ged. '87; 
3o. het onderhoud der bestratingen, geil. '87, met levering van keien, 

klinkers en ironbricks; 
4o. het onderhoud der plantsoenen en beplantingen der gemeente, 

ged. '87. (Zie advert.) 
Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het onderhouden van de Rijkswerken 
en hel. uitvoeren van onderscheidene werken op het eiland Schokland, 
provincie Overijsel. lui. hij den hoofdingenieur, den ingenieur Lahriju 
en den opzichter Ritmeester, allen te Zwolle. Aanw. 17 Dec. Raming 
f 27,550 per jaar. 

M i d d e l b u r g , te 12 men, door den directeur der registratie en 
domeinen: het uitvoeren der bedijking van buitengronden, gelegen in 
het Axelsche gat ouder Neuzen. Bilj. inzenden te 1P/S uren. Aanw. 
15 Dec, le 11 uren. 

Leen w a r d e n , te 12 uren, door het. ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het vernieuwen van de tolhuizen 110. 
1 onder lluizum en 110. 2 onder Roordahuizuui aan den Rijksweg van 
Leeuwarden naar de Overijselsche grens. lui. bij den hoofdingenieur en 
den ingenieur, beiden te Leeuwarden, en den'opzichter Koorevaar, te 
Heerenveen. Aanw. 17 Dec Raming ƒ 5990. 

Oldehove. te 5 uren, door burg.'en weth.: het bouwen van een 
gemeentehuis, met bijlevering van alle materialen. Inl. bij deu architect 
A. Schotanus, te Zuidhorn. Aanw. 24 Doe, te 2 uren. 

M a a n d a g , 27 Dcc . 
L e i d e n , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het onderhouden van verschillende werken, behoorende tot Zijldijk 

en Leidenlorpschen weg, ged. 4 achtereenvolgende jaren; 
2o. het onderhouden van de Spanjaardsbrug met de pachters woning, 

geil. 3 achtereenvolgende jaren. Aanw. 13 Dec,, te 10 uren. 
D i i i M l a g , 2* Dec. 

Botterdam, iu het Timmerhuis: de levering van getrokken en 
vlakke Waalklinkers, Waalhardgrauw. Waalboerengrauw,straatklinkers 
uit Utrecht of van de Maas. IJsolstraatplavei en beste harde Uselonder-
stoen, Kscaussijnsch-steenen trottoirbanden, Luiksche kluitkalk, grèskeien, 
porpluerkeien, Ben-Ahinkeien, Niodorinendiger-lavakeien, steenslag van 
natuurlijke steen, grove grint, grint/and, eiken-, grenen-, dennen- en 
vuren timmerhout, gegoten-ijzeren straatsvpbons en straatberrieranden, 
staal-, band- en plaatijzer. (Zie advert.) 

Botterdam, in het Timmerhuis: de levering van tegels, dakpannen, 
kaniieiihuizen, pleister, tras, |iortland-cement, touwwerk, hennep, snuit 
van vlas, teer, bruin werk, mos, strookdweilen, blokmakerswerk. borstel-
makerswerk. sponzen, groen laken, tochtvries, grijs linnen, bohangsel-
Uimen, afneeindoekeii. wollen- en linnen dweilen, gordijnlinnen. grond-
papier, singel, meubelkoord, band, gasbranders, glazen ballons, lampen
glazen, zeemvellen, leder, patentolie. groene zeep, kaarsen, turf, houtskolen, 
bezems, boenders, manden, zink, lood, looden- en veitind-loodeu buizen, 
metalen main- en tapkranen, spijkers, ijzerwaren, kolenbakken, staal, 
verfwaren en vensterglas. (Zie advert.) 

Woenadag , 21) Dcc. 
'N - I lagc , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van het noordelijk deel der werken te Gorichem, behoorende tot 
de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amster
dam inet de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, 
den ingenieur Eschor, te Gorichem. en voorzooveel de militaire werken 
betreft, bij den eerstaanwezend-ingenieur dor genie, te Gorichem. Aanw. 
22 Dec, te l l uren, te beginnen bij café Concordia, aan de Steenen-
hoeksche kanaalsluis. Raming f 673*000. 

'a- l lage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van de aardebaan, de kunstwerken, de overgangs- en eenige 
andere werken voor het gedeelte van 's-Gravenlandsche kade nabij 
Schiedam tot den oostelijken oever van de Boonervliet van den spoor
weg Rotterdam—Hoek-van-Holland, in twee perceelen en in massa. Inl. 
bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Rotterdam. 
Aanw. 21 en 22 Dcc. te 11 uren. aanvangende te Schiedam. Raming 
perc. 1 f 360,300, perc. 2 f 460,500. 

V r i j d a g , : t l Dcc . 
's-lloNcli. te lO1/., uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud der werken 
van de Zuid-Willemsvaart, voor het gedeelte in «le prov. Noord-Brabant. 
Inl. bij den hoofdingenieur in bet 6e district, den arrondissements-
ïngenieur Keurenaer en den opzichter Weehuizen, allen te 's-Bosch, en 
den opzichter Poniniée, te Aarle-Rikstel. Aanw. 24 Dec. Raming 
ƒ 39,600 per jaar. 

A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

http://lironri.il
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gebouw van liet prov, hpst.- liot vierjarig onderhoud van hot Apeldoorn-
Khe kanaal, prov, Gelderland, ged. '87—'90. Inl. hij den hoofdingenieur, 
te Arnhem, den ingenieur Van Manen, te Zutfen, den opzichter Van 
Kint, te Apeldoorn en den luntengovvonn-opzichter Meiileniuns. te Dieren. 
Aanw. 211 en 24 Dcc. Kaming /' 23,000 per jaar. 

traham, te 12 uren. door het ministerie van waterst enz..aan hel 
Bebouw van hel prov. host.: het aanbrengen eener beplanting met op
gaande lindebo n langs het 10de perceel der lujks^iwte-wegen in 
Gelderland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Arnh , den ingenieur Van 
Manen, te Zullen, en den opzichter Schreuder, te Doesburg. Aanw. 
2:1 Dec Hauling ƒ750. 

0 | i onl ie i inaldet i «laluni. 
I ' r n i i eke r . door voogden van het Klaarkampster weeshuis: het af- 1 

breken van een heerenhuis aan de Voorstraat. T. W. no. t l , ei) van 
een wagenhuis aan het Noord, E. V. 110 57, aldaar, en het terplaatse 
bouwen van een weeshuis, ingericht voor .12 kinderen, waarbij een 
afzonderlijk ziekenhuisje. Inl. hij den architect II. R. Stoett F/.., te | 
Leeuwarden. Aanw. 15 Doe., te 10 uren. 

Prijsspgaaf gevraagd voor de levering van diverse steensoorten. 
Adres de aannemers Kloosterman en Brouwer, te Leeuwarden, (/ie nileerl.) 

D E O P M E R K E R . 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
R o t t e r d a m . 30 Nov.: het bouwen van twee 

enkele en drie dubbele panden, onder beheer 
van den architect W. C. Ooepijn; ingekomen 7 
bilj., als: 
.1. Spruijt en A. v. Staveren, 

tc Kralingen. f 29,900 
G. A. v. d. Wilde, 1 Rotterdam, » 29.387 
I). v. Meer, * idem > 28,696 
J. .1. Gort, 11 idem 11 28,867 
A. Looijmans, n idem i> 27,538 
W. Monnee, 11 idem > 26,000 
II. tireur, > idem • 24,114 
gegund. 

A r i i e i n i i i i l e i i , 3 Dcc: het houwen eener 
onderwijzerswoning; ingek. 11 bilj., als: 
F. v. d. Bliek, te Kapelle, ƒ 5214 
.1. F. Koeleman Jz., » Middelburg, » 4200 
C. A. Goothals, » idem » 4193 
P. I,. v. Miert, » idem » 4180 
M. J. de Witt, » idem » 4150 
Jac. Willemse, » Oost-Souburg, » 4027 
J. A. v. Ditmars & Zn., » Middelburg, » 4010 
II. de Pagter, » Vlissingen, » 3997 
1'. v. Hemert, » Arnemuiden, » 3731 
A. 11. Arentse, 1 Middelburg, 1 3589 
l i . P. v. d. Ree, > idem 11 3370 
gegund. 

U t r e c h t , 4 Dec: het onderhoud der Keulsche 
vaart, in de prov. Utrecht, ged. ' 8 7 ; minste 
inschr. P. Boks, te Amersfoort, voor f 2740 
Raming » 2890 

N t a d s k a n a a l . 6 Dec: de levering der onder-
houdsinaterialen voor de waterwerken en gebou
wen van de gemeente Groningen, te Kiel-
Windeweer, Anner- en Eexterveensche Kanaal, 
Wildervank, Stadskanaal. Pekela en Ter-Apcl, 
ged. '87. 

beneden tarief, 
hout steen ijzer 

Perc. 1, ingek. 3 bilj., als: 
Wed. R. Verveld, Kiel-

Wideweer, 6 % 2 % 10 % 
R. v. Delden, idem 4 % tarief 3 % 
A. P. Riepma. Wildervank, 7'/i"/i 

Perc. 2. ingek. 3 bilj., als: 
J. M. Meijhiuzen, Wilder

vank, 10 % tarief 10 •/, 
Wed. R. Verveld, Kiel-

Windewecr, 0 % 2 % 10 % 
A. P. Riepma, Wildervank. 7'/i°/o 

Perc. 3, ingek.5 bilj..als: 
Firma Wilkom, Veeiidaiu, 3 •/, 8«„ 3 
Wed.Niemeijer.Stadskanaal, 16 % 
H. L. de Wijhe, O.-Pekela, 10 % 
Landweer en Somer. 

Stadskanaal, 13 % 
Mulder, idem tarief 20 % 

Perc. 4. ingek. 6 bilj., als: 
Firma Wilkens, Voendam, 3 % 8% 3 % 
Wed. Niemeijer. St.-kanaal, 16 
W. Timmerman, Ter-Apel, 9'/,% 1% 20 % 
H.L. de Wijhe. O.-Pekela, 16 o;o 

Landweer en Somer, 
Stadskanaal, 10>|,°/„ 

Mulder, idem 10 °/0 

Perc. 5, ingek. 2 bilj., als: 
boven tarief 

J. J. Koei's, O.-Pekela, hout steen en ijzer 5 % 
J. G. Pot, idem » • » • 6';,% 

A m s t e r d a m , 6 Dec, voor rekening .der ge
meente: lo. bet maken van een vaste houten 
brug in den Haarlemmerweg, over den mond der 
Kost verlorenvaart; ingek. 20 bilj., als: 
C. v. Soest, te Amsterdam, ƒ 23,362 
Maks en Boekholtz, » idem » 20,800 
J. P. Cornelissen, 11 idem » 19,991 
A. Kramers, » idem » 19,990 
W. Ambachtsheer, * idem » 19,400 
II. J. Meekers, » idem » 19,386 
G. J. F. Zuiderhoek, » idem » 19,255 
A. v. Wensveen, n idem » 18.760 
J. v. Berne, > idem i) 18,090 
F. Ligthart, 11 idem » 18.532 
N. C. Pot, » idem » 18,300 
H. Ozinga. » idem • 18.236 
L. Vla-.man, » idem » 18,200 
G. D. v. Doorn, » idem » 17,936 
E. v. Hrummelen, n idem » 17,871 
B. Vermolen, » idem > 17,850 
M. Schreuder, » idem r> 17.500 
II. Dinklaar, > idem » 17,396 
P. Duinker, » idem » 16,997 
L. Kok, » idem » 16,714 

2o. het leveren cn stellen van ijzeren toestellen 
en voorwerpen in de riindveeslachthuizen der 
algemeene slachtplaats in de Stadsrietlanden; 
ingek. 17 bilj., als: 

A. Ileydanus. Amsterdam. f 28,092 
A. P. J. Haalmeijer. idem » 25,278 
B. Gorris, idem » 24,986 
F. Verster, idem » 23.666 
Ned. ver. voor inetaalfahrik. idem » 19,267 
J. v. Viiuren, idem * 17,880 
M. N. Cornelissen Jr., idem r 17,720 
.1. J. Meijer, idem » 16,916 
Koninkl.'Ned. Grofsmederij. Leiden, » 16,700 
Kon. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, » 16,500 
H. Burgers, Deventer, » 15,380 
.1. Wezen burg, idem » 14,720 
J. W. Aberson, idem » 14,574 
F. J. Bijlaard, Hilversum, n 14 480 
Ncd. Stoombootmaatschappij. Rotterdam,» 14,450 
Maatschappij de Atlas, Amsterdam, » 13,568 
Maatschappij de Prins v. Oranje, 's-Hage,» 11,988 

3o. de levering van 14 ton balkijzer voor de 
brug in den Haarlemmerweg, over de Kostver-
lirenvaart; ingek. 6 hilj., als: 

per 100 KG. 
Gebr. v. Vliet, te Amsterdam, ƒ 10.81 
D. Glazener & Zn., » idem » 7.00 
Geveke & Co.. » idem » 6.71 
D. S. M. Kalker, » idem » 6.16 
Gebr. v. Vliet, » idem » 5 99 
W. Bcrnet & Co. > idem » 5.95 

Groningen, 6 Dec: de levering van het 
meubilair van het badhotel te Schiermonnikoog, 
in 3 perceelen en in massa: minste inschrijvers 
waren: lo. de tafels, ledikanten, stoelen, waseh-
talels enz.. A. Lijhering, te Groningen, voor 
ƒ 3611. 

2o. de springveeren- en kapokmatrassen en 
|ieluwen. E. J. van Hasselt, te Groningen, voor 
ƒ 1947. 

80. de spiegels, Jobs. Plaat, te Groningen, 
voor ƒ 415. 

1; run innen. 6 Dec: dc levering van diverse 
benoodigdheden ten behoeve der gasfabriek; 
minste inschr. waren: 
perc. 1, drukwerken, II. Schut Az., te Groningen, 

60% benedon tarief. 
11 2, schrijf- en kantoorbehoeften. B. Jacobs, 

te Groningen, voor 10% beneden tarief. 
» 3, steen, kalk, cement, dakpannen, vloeren, 

estrikken enz., II. D. Henkers, te Gro
ningen, voor 30% beneden tarief. 

1) 4, verfwerken, B. van Heuvelen, te Gronin
gen, voor 29% beneden tarief. 

n 5, grenen- en vurenhout, A. Bonnema, te 
Groningen, voor 18% beneden tarief. 

> 6, rongen, spijkers enz., A. J. Holthuis, te 
Groningen, voor 58% heneden trarief. 

» 7, l'Mid. zink. soldeer, leien enz., met lood
gieters- en leidekkcrsarboidsloonen, B. 
Looi-, te Groningen, voor 6% boven 
tarief. 

» 8, voerwerken, L. Kuipers, te Groningen. 
Maastricht, 6 Dcc: de levering van ver

glaasd-aarden buizen {tuyaux en gres), 700 M. 
van diverse afmetingen cn 105 stuks volgens 
teekening: ingek. 3 bilj., als: 

per M' 
S. Déernupet, Luik (België), 

200 M. van 10 cM. midd. it / 0,3126 
500 11 11 14 11 » 11 » 0,4225 
40 stuks ellebogen 10 11 « » » 0,3125 
40 » 11 14 • • » > 0.4225 
20 1) buizen 14 n 11 met 
vertakkingen van 10 » » » 0 0,8725 

II. Houtappel, Maastricht, 
a. de geheele levering van Belgische buizen, 

J 395.50 
b. » » 11 » Duitsche 
buizen (volgens ingezonden monster) 
van 10 en 15 cM. midd. 11 460 

Wed. II. Stassen Marree, Maastricht, 
rechte huizen per M' na aftrek der mof: 

10 cM. midd. a f 0.48 
14 1 n n 11 0.55 

ellebogen per stuk volgens teekening: 
10 CM. midd. a ƒ 0.66 
14 ' » » » 0.75 

verbindingsbuizen per stuk, van 14 cM. midd. 
a f 1.20. 
Assen, 7 Dcc: eenige vertimmeringen aan 

het huis van II. Remmelts; ingek. 12 bilj, als: 
E. Lamberts, ƒ 766 
A. de Vries, 11 734 
O. Bouwsma, 11 720 
J. P. Broekema, » 694 
R. Hunse Jr., » 680 
H. Bennink, » 676 
H. Jalvink en Smalbroek, 11 674 
J. Timmermans, » 647 
D. Postema, » 631 
G. B. Broekema, » 624 
A. Diclhman. > 579 
C. v. Zooien, » 578.90 
gegund. 

( •o r le l i em, 8 Dec: het bouwen van een 
waschlokaal hij de Willemskazerne te Gorichem, 
onder beheer der genie, aldaar; ingekomen 9 
hilj., als 

te Ammerstol, 
* Gorichem, 
» Hardinksveld, 
» Woudrichem, 
11 idem 
11 Gorichem, 
i) idem 
ii i lom 
11 Woudrichem, 

G.'v. d. Ilee, 
A. G. de Pater, 
C. A. y. Spall, 
Chr. Vin-zijl Hz., 
B. A. Ken'tie, 
C. Meulwijk, 
.1. .1. Duller, 
M. A. Treffen, 
F. A. de Joode, 
Raming 

H e l f t , 8 Dec: 

tv Delft, / 7800 
B 7500 » idem 
/ 7800 
B 7500 

11 Kijswijk, » 6800 
• Delft, ») 6885 

idem » 6883 
idem 1 6872 
idem » 6566 

> idem R 6556 
1 idem » C500 

idem 1 6183 
idem » öfiSO 
idem 1 5500 

liili r beheer van het 

ƒ 3340 
11 3173 
11 3139 
11 3100 
11 2980 
i> 2844 
11 2816 
11 2741 
i> 2696 
11 3200 

het gedeeltelijk amoveeren en 
verbouwen van een winkelhuis aan de Groote-
markt, voor J. A. A. en A. .1. M. Tonino, onder 
beheer van den architect H. G. Waanders; 
ingek. 12 hilj., als: 
H. F. W. Sciiaap, 
D. Schalie, 
.1. II. Valk, 
D. Huurman, 
T. Gecrs, 
Gebr. J. .1. J. Lucas, 
II. Bcijen, 
J. C. Koning, 
J. J. v. Vondele, 
J. Luxemburg. 
C. v. d. Boom, 
A. Z. Vollebregt, 

's-llage, 8 Dec, 
ministerie van waterst. enz.: lo. het verdiepen 
van de bedding der rivier de Ainer, onder de 
gemeente Hooge- en Lage-Zwaluwe; ingek. 6 
hilj., als: 
11. Bennink H.Rz., te Utrecht, ƒ 35,990 
G. A. v. Hattem, » Sliedrecht, » 35,500 
A. Volker Lz.. • idem » 34,000 
A. G. Huvskes, » Hedel, » 33,333 
A. L. v. Wijngaarden Ilz., > Sliedrecht, • 32,740 
T. Volker, > Dordrecht, 11 32,400 
Raming 1 40,500 

2o. het uitvoeren van baggerwerk in de rivier 
de Oude-Maas, onder dc gemeente Dordrecht; 
ingek. 2 hilj., als: 
T. Volker, te Dordrecht, ƒ 11.500 
J. Hillen, » Grave, » 6,995 
D. Volker, 11 Dordrecht » 0-890 
Raming 11 6,230 

80. de uitvoering van herstellingen en ver
nieuwingen aan de werken van den Baardwijk-
schen overlaat met de Rijkssluis, in de oostelijke 
vaartkade van Waalwijk, met het onderhoud 
vim die werken van I Jan. tot cn met 31 Dec 
'87, benevens voor het zoo noodig leggen in '87 
der lomersluiting in genoemden overlaat; ingek. 
2 bilj., als: 
A. Ocrlemans, te Vrijhoevenkapel, ƒ 2950 
H. J. Dekkers, • Baardwijk, » 2543 
Raming 11 2970 

4o. het onderhoud en hei-stel van de Lands
gebouwen te 's-Hage, ged. '87; ingekomen 8 
bilj., als: 
M. A. J. Taverne, te 's-Hage, 
M. L. v. Spanje, » idem 
J. L. Werdes Jr., 11 idem 
M. Houtman cn j . A. 

Houtman, • idem » 38,780 
II. v. Belgen Henegouwen, 11 idem » 38,759 
W. Franke, > idem 11 38,200 
C. Kranenburg, > idem 1 37,900 
C. W. de Vos cn A. B. de Vos, > idem 1 36,989 

Lelden, 8 Dec: het verrichten van verschillen
de werkzaamheden in bet gebouw het aan Rapen
burg 110. 12, voor de Walsche diakonie, onder 
beheer van den architect W. C. Mulder; ingek. 
12 bilj., als: 
P. Gestman, te Leiden, 
T. J. Teekman, 
W. A. G. Jansen, 
W. Splinter, 
II. .1. Sloots, 
K. J. Ruijsch v. Dugteren, 
G. Splinter, 
A. Koren holf en P. Peereboom 

f 39,468 
39,200 
39,200 

A. Verhoog Jr., 
C. J. de Nic, 

idem 
Utrecht 
Leiden, 
idem 

Utrecht, 
Leiden, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 5975 
» 5562 
v 5162 
11 6087 
» 4989 
» 4965 
11 4947 
11 4900 
» 4636 
» 4360 
11 3999 

3996 
C. E. Verhaatr, 
P. Hasselbaeli, 

Gegund aan C. J. de Nie, te Leiden, voor 
ƒ 4360. 

A m s t e r d a m , 8 Dec: de levering van ver
schillende benoodigdheden in 32 perceelen, voor 
rekening van het ministerie van koloniën; minste 
inschr. waren: 

Gegolfd en ongegolfd gegalvan. plaatijzer, W. 
Hoven & Zn., 's-llage, f 6387.90; 

800 gegalv. ijzeren emmers, C. Willemsz, Am
sterdam, ./' 300; 

divers 'ijzer en staal, llotz & Co., Rotterdam, 
f 7551.47'/,'; 
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ijzer- en staaldraad, R. S. Stokvis en Zn., Rotter
dam , f 2120; 

metalliek- en ijzergaas, Van den Berg & Co., 
Amsterdam. /' 547.10; 

25.OC0 KG. gietijzer, Gebr. Van der Vliet, idem 
ƒ 752.50; 

gegoten-ijzeren neuten, II. II. Baijer. Rotter
dam, ƒ 156; 

1000 balusters en 25 plafondroscttcn, .1. Engel-
mann. Kampen. J 2:2.50; 

600 getrokken-ijzeren gasbuizen, Van der 
Meniën & Co., Amsterdam, ƒ 1006; 

draad- en andere nagels, dezelfden, f 960.52; 
houtsehrnoven, Van den Honert en Punt, 

Amsterdam. /' .128.71; 
2200 bladen blik, II. .1. Kbjn de Jnngh, idem 

f 25.1: 
lood en zmk, A. I). Hamburger, Utrecht, 

f 1126.61; 
soldeer en koper, dezelfde. / 445.20: 
hang- en sluitwerk. C. Willemsz., Amsterdam, 

f 2941.50; 
gereedschap, dezelfde, / 1686.30; 
grasinessen, kapmessen, patjols enz.. W. Heien 

ft Co., Amsterdam, ƒ 1085.95'; 
singelband, Ij. v. Daatsclaar, Woudenberg, 

/ 1628.50; 
500 rol asphaltvilt, G. Briegleb, Amsterdam, 

• f 2498.50; 
diverse papiersoorten. A. Palm & Zn., idem 

ƒ 825.11; 
diverse lakens, Gebr. Diepen, Tilburg, 

ƒ 14,574.08; 

ongebleekte katoenen, Gebr. Scholten & Co.. 
Almeloo, f 6841.90; 

springzeildoek. Van Leiden en Dekker, Krom
menie. / 1668.50; 

550 M. kalmink en 40 M. lijmlinnen, J. Elias, 
Strijp, /' 245.60; 

8160'KG. Dakwerk, W. Hoven & Zn., 's-llage, 
ƒ 1071; 

diverse haken cn oogen, C. Willemsz, Amster
dam, ƒ 206.70; 

4000 poetsplaatjcs tot helmhoeden, P. Mans-
velt & Zn., 's-Hage. ƒ 96: 

600 dozijn geoulcan-canutchouc-ringetjes, voor 
helmhoeden, C. v. Heemstede übelt, Amsterdam. 
/ 16.80; 

7000 stormbanden voor helmhoeden, I. 1'. 
Sogers & Zn., Hreda, /' 731.50; 

1400 paar wollen handschoenen, II. J. Kliju 
de Jongb. Amsterdam, ƒ 980; 

sarongs en hoofddoeken, geen inschrijvers; 
diverse knoopen, Broekman & Co., Amsterdam, 

ƒ 509.62. 
.Spierdijk (X.-H.), 9 Dcc: het bouwen van 

een gedeelte nieuwe kerk, onder beheer van den 
bouwmeester A. C. Bleijs, te Amsterdam ; ingek. 
6 bilj., als: 
T. Kaaijmakers, te Amsterdam, / 49,9011 
Corn. Mulders, » Raamsdonksvecr, » 45,498 
J. v. Groenendaal, a 's-Hage, a 4:1.100 
N. Penguin, » Berkel, » 42.930 
W. Okkes, a Zevenaar, » 41,880 
II. R. Hendriks. a Üs, a 41,849 
gegund. 

der gemeente Oudeubosch en Standdaarbuiten: bestek 
ig over de Mark in de stiekking van den provincialen 

Oiidenbosrli. 9 Dec, voor rekening 
no. 1, het afbreken der bestaande br 
grint weg Oudenbosch—Standdaarbuiten en het wederopbouwen van steenen pijlers en landhoofden; 
bestek no. 2. het leveren en stellen eener plaatijzeren draaibrug op den hij bestek 1 aanbestellen 
onderbouw; bestek no. 72. het afbreken der brug bij bestek no. 1 bedoeld, het wederopbouwen 
van steenen pijlers en landhoofden, het vervoeren, plaatsen en verleggen met bijkomende werken 
eener plaatijzeren draaibrug uit Antwerpen, onder beheer van den' den architect F. A. II. van 
der Vaart, te Oud-Gastel; ingeschreven als volgt: 

Inschrijvers en Woonplaats, 

Van dei' Linde, 's-Bosch, 
P. Bogaarts, Standdaarbuiten, 
F', v. d. Klier. Willemstad. 
F. N. de Rooij. Diuteloord. 
A. Korteweg Zevenbergen, 
C. de Groot. Sliedrecht, 
W. II. Segboer. Fijnaart, 
A. D. Lukas, Zevenbergen, 
H. A. Blok. 's Gravendeel. 
Jan Visser. Papendrecht, 
C. W. Wispelweii. Zwolle, 
A. v. Ilezik, Kerkdriel, 
Kon. Ned. Grofsmederij. Leiden, 
D. A. Schretlen & Co., idem 
A. E. Stijkel. Appingedam, 
A. de Ridder, Delfshaven, 
Penn en Hnuduin. Dordrecht, 
Maatschappij Prins v. Oranje 's-Hage, 
L . J. Enthoven & Co., idem 
Joh. Hack. Oud-Gastei. 
A. Oosters, Willemstad. 
W. Segboer. Zevenbergen, 

Onderbouw voorloopig gegund aan I'. Bogaart: 
Bovenbouw » » » A. E. Stijkt 

no. 1 no. 2 
massa 

no. 1 en 2 

ƒ 9,176 _ 
9,165 — — 

10.W — — 
13,000 — f 22,900 
11,980 — 
0,606 — — 

10.570 — — 
11.999 — — 
11,985 — — 
11,943 — — 

— ƒ 9,847 —. 
— — 21,182 
— 9.990 — 
— 9,945 — 
— C.600 — 
— 12.671 — 
— 7,884 — 
— 10,694 — 
— 8.435 — 

13.610 — — 

— — — 

' 15,925 
17.U3 

24..100 
21.840 
111,333 
20,300 
20.740 

20,94.1 

20,882 

24.310 
20.200 
20.487 

oor rekening der ge- • 
iden en het doen van 
rnieuwingeu aan tien 

( • ro l l ingen . 9 Dec, 
meente: lo. het ond.nl 
eenige herstellingen of 
schoolgebouwen ihestek no. 251); minste inscli 
J. I. Toeslaan, te Groningen, voor ƒ 2828. 

2o. het onderhonden en het doen van eenige 
herstellingen ol vernieuwingen aan tien school
gebouwen (bestek no. 252); minste inschr. .1.1. 
Toeaman, te Groningen, voor ƒ 3179. 

3o. het onderhouden en het doen van eenige 
herstellingen of vernieuwingen aan tien school- j 
gebouwen ibestek no. 253;: minste inschr. J. I. 
Toesinan, te Groningen, voor /'291.1. 

4ó. het Hinken en stellen van 17 stuks aan-1 
plakborden binnen de gemeente; minste inschr. 
Th. Holthuis, te Groningen, voor ƒ 1426. 

Ilnarlein. 9 Dec.: het driejarig onderhoud j 
der l'ette r zeewering, behoorende Inl il.. 
Rijkszeewerken in Noord Holland; ingekomen 15 
hilj., als: 
R. Schreliders. Kolhorn, 
A. Vos Rz., Amsterdam, 
L. Pott. Buiksloot. 
A. Prins Tz., Sliedrecht. 
Gebr. Jansen, Nieuwediep, 
11. Dinkla, Buiksloot. 
II. Schuit Alkmaar. 
P. Duinker, Amsterdam. 

. v. '1. Plas, Hardinksveld, 

ƒ 13.800 
a 13,700 
» 18,500 
» 13,400 
» 13,400 
» 13.370 
I 13,331 
» 13,300 
•) 13,200 

Gebr. Klein. Helder. /' 13,200 
G. D. v. Doom. Amsterdam, '» 12,1)00 
('. Bos Az.. Dordrecht, » 12,666 
Gebr. Moorman. Helder, a 12.160 
J. Oldenburg, Bergen, » 11,360 
.1. Giltjes, Petten, » 11,360 
Raming ƒ 14,000 por jaar. 

H i l v e r s u m , 9 Dec: het bouwen vun een huis 
met aauhooren aan de Groest, hoek Boomstraat, 
voor G. Buis in 't Veld; ingek. K bilj.; als: 
Van den Brink. te Hilversum /' 6059 
\V. Meijer, » idem »'5709.99 
G. Gijzel, » idem » 6587 
J. v. d. Brul, » idem » 6495 
J. W. Zwaan, » idem » 5495 
I). Kuiper, l idem » 5216 
W. Zwaan, » idem » 5209 
R. Mouw. ii idem , 4579 
gegund. 

Assen , 10 Dcc: het vierjarig onderhoud van 
den provincialen weg van Assen over Rolde en 
Gieten naar de Hilte; ingek. 4 bilj., als: 
II. Jalvingh en ll.Sniallenbroek. Assen, ƒ 24.527 
F. Aberson. Steenwijk, » 22.960 
J. Otten, Meppel, » 22,800 
R. House Jr., Assen, » 21,926 

liieiieotieini 10 Dcc: het verbouwen van 
het winkelhuis van II. Mansveld; ingekomen 5 
hilj., als: 

M. Pongcrt, Diepenheim, ƒ 1270 
.1. B. Welmers, Gelselaar gein. Borkeloo, a 1250 
Kooijmans en Ooms, Markeloo, a 1198 
F Rietman, Diepenheim, a 998 
A. Leeferink, Goor, a «78 
gegund. 

Kroningen, 10 Dec: het onderhouden der 
zeeweringen tusschen de Hunsingoosluis te Zout
kamp en den Nittershoek in Friesland c. a. ged. 
'87, voor rekening der provincie; ingekomen 13 
bilj., als: 

te Bedum, f f""' 
a Warfum. 

G. Wolthuis, 
J. Zeldeurust, 
S. II. Kremer, 
T. Bos, 
.1. Klippus, 
1 N. Kruizinga 

Formsma, 
Kerkstra, 
de Wind, 

Pott, 
le Vries, 

1. v. d. Berg, 
A. Woldringh, 
Haming 

a Bedum, 
a idem 
» idem 
» Groningen, 
a Grijpskerk, 
a Ruigezand, 
» Zoutkamp, 
I Stedum, 
a Zoutkamp, 
» Ulrum, 
a Zoutkamp, 

8260 
8200 
8150 
8000 
8000 
7980 
7640 
7480 
7280 
7200 
7143 
6685 
7250 

B I J V O E G S E L 
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A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 30 Dcc . 

M a a s t r i c h t , te 10 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der Rijks-
hoogere burgerschool te Roermond, van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec. 
'88. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 
's-Hage, en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W. Il.Schoon-
hein, te Utrecht. Aanw. gehouden. Raming /' 3722. 

H a a g e i a n d (Gron.), te lO'/j nren, door burg. en weth.: het ljarig 
onderhoud der gemeentegebouwen enz. 

' • •Hage, te l l 1 / * uren, door het prov. best. van Zuid-Holland: het 
tweejarig onderhoud van den bavendam van Ooltgensplaat. Inl. bij den 
hoofdingenieur van den prov. waterst. J. van der Vegt, te 's-Hage. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 800 per jaar. (Zie advert, in n°. 50.) 

' • •Hage, te l l 1 / * uren, door liet prov. best. van Zuid-Holland: het 
onderhoud van het j.iagpad langs den Rijn, van Leiden tot dc Utrecht
sche grens bij Harmeien, van 1 Jan. '87—31 Dec. '88. Inl. bij den 
hoofdingenieur van den prov. waterst. J. van der Vegt. te 's-Hage. 
Raming /' 23.300. (Zie advert, iu »«. 50.) 

H e l l r v o e t a l u i s , te 11', uren, door de directie der marine: het 
verlengen en uitbreiden van de spoorbaan, het plaatsen van lantaarns 
en het repareeren van beschoeiing op 's Rijks werf te Hellevoetsluis. 
Aanw. gehouden. 

Lelden, te 12 Juren, door burg. en weth.: 
lo. het onderhoud van de gebouwen en meubelen der openbare 

scholen, in 7 perc.; 
2o. het onderhoud van het raadhuis; 
So. het onderhoud van onderscheidene gebouwen en verhuurde huizen, 

in 2 perc, voor den tijd van vijf jaren. 
'•-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van bekapte straatkeien, ten dienste dei- gemeente 

's-Hage, ged. '87; 
2o. het leveren jvan eenige materialen, ten behoeve der gemeente 

's-Hage, ged. '87. 
Inl, aan de gemeentewerf. 
's-Hage, te l l / s uren, door het ministerie van justitie: het leveren 

van houtwaren aan de rijkswerkinrichtingen Veenhuizen, in een perceel. 
Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgebou
wen, te 's-Hage. 

' • •Hage , te l 1 / , uren, door het ministerie van justitie: het driejarig 
onderhoud, van 1 Jan. '87—31 Dec. '89 van: 

De strafgevangenis, te Appingedam; 
Het huis van bewaring, te Winschoten; 
De strafgevangenis en net rechtsgebouw, te Groningen; 
Het huis van bewaring met adjunct-directeurswoning en het paleis 

van justitie, te Leeuwarden; 
De strafgevangenis, te Sneek; 
Het huis van oewaring en het rechtsgebouw, te Assen;. 
Het huis van bewaring en het rechtsgebouw, te Zwolle; 
Het huis van bewaring en het rechtsgebouw, te Almeloo; 
De strafgevangenis en het kantongerechtsgebouw, te Deventer. 
Aanw. gehouden. (Zie advert, in M°. 49.) 
A r n h e m , te 2 uren, door den directeur der gemeente-gasfabriek: de 

levering van: 
lo. gegoten-ijzeren gaspijpen, hulpstukken en syphons; 
2o. idem van magazijngoederen in 12 perceelen' 
8o. het onderhoud der fabrieksgebouwen enz.; 
4o. het lossen en vervoeren van Duitsche en Engelsche gaskolen als

mede van kluitkalk, ged. '87; 
5o. het maken van een loswal tegen de glooiing van den Westervoort-

schen dijk. 
Aanw. gehouden. 
Scueentda (Gr.), te 4'/i uren, door kerkvoogden der Ned. Herv. ge

meente, ten huize van E. E. Panman: 
lo. het bouwen van een nieuwe schuur aan de pastorie; 
2o. het gedeeltelijk afbreken en herbouwen van den toren; 
8o. het herstellen en verven van de kerk binnenwerks. Aanw. te 

10 uren. 
Nat rder -Haagebrug (Gron.), te 6 uren, door H. Woltil, ten zijnen 

huize: het afbreken en wederopbouwen zijner herberg, aldaar. Aanw. 
te 11 uren. 

B u u r l a a (Geld.), door den rentmeester van den huize Ruurloo: het 
bouwen van 6 woningen nabij het station Ruurloo. Aanw. gehouden. 
Bilj. inzenden bij voornoemden rentmeester, vóór of op 20 Dec. 

D i n s d a g , a t Dec. 
A l k m a a r , te 12 uren, door burg. en weth.: de uitvoering der vol

gende werken, dienst '87: 
lo. het onderhouden van alle gemeentegebouwen en werken in 6 af

deelingen. Raming 4616; 
2o. bet doen van eenige vernieuwingen aan de gebouwen. Raming ƒ 1504; 
3o. hot doen van eenige vernieuwingen aan de «ruggen. Raming/ 1893; 
4o. het leveren en vervoeren der materialen voor de buitenwegen, 

voetpaden enz. Raming j 3073; 
5o. het vernieuwen van een gedeelte walmuur aan de Sandersbuurt. 

Raming / 1125.70; 
6o. het onderhouden van den Hoe verschelp weg. Raming ƒ 1934; 
7o. het uitvoeren van eenige baggerwerken. Raming ƒ 2927. 
Bilj. inzenden uiterlijk 20 Dec, voor 12 uren. 

N l e u w e r k e r k (Zeel.), te 12 uren, door F. Bonman, in de herbergde 
Wereld: a. het bouwen van een nieuw woonhuis, wagenhuis, varkens
hok en gevolgen; b. het bouwen van eene nieuwe graanschuur en 
meerdere werken. Inl. bij den bouwkundige W. Brouwer Jz., aldaar. 
Aanw. 21 Dec. te 9 l/5 uren. 

Weesp , te 12 uren, door het bestuur van den Gemeonschapspolder, 
in het logement de Roskam: het doen van de jaarlijksche werken aan 
de molens en aan den Stammerdijk, ged. '87. Aanw. gehouden. Bilj. 
inzenden bij den secretaris f. Haishagen. 

A m e n , te 1 uur, door burg. e n weth.: 
lo. het opruimen van den bestaandon e n het maken van een nieuwen 

draaivonder over de Hoofdvaart bij den ouden zaagmolen; 
2o. de onderhoudswerken van alle gom een tege bouwen, draaivonders, 

bergplaatsen enz., ged. 87. 
K a t t r r d a m , te 1 uur, door burg.en weth.: het maken van machine

gebouwen met daarbijbehoorende aan- en afvoerkanalen, rein waterkelder, 
machiilistwoning enz., ton behoeve van de uitbreiding der gemeente
drinkwaterleiding achter de Oude Plantage. Inl. aan het Stadstimmer-
huis. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n". 49.) 

L e e u w a r d e n , te 1 uur, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van bet prov. best.: het onderhouden van- en liet doen van 
eenifre herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-hongere-burger-
school te Heerenveen, van 1 Jan. '87 tot e n met 31 Dec. '88. Inl. bij 
den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en 
den opzichter der univei-siteitsgebouwen J. C. Hubscher, te Groningen. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ2713. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-hoogere-burgerschool 
te Leeuwarden, van 1 Jan. '87 tot en mei 31 Dec. '88. Inl. bij den 
rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, e n den 
hoofdopzichter der univei-siteitsgebouwen J. C. Hubscher, te Groningen. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 3850. 

Hoeflhiirg, te l'/j uren. door burg. en weth.: het onderhouden enz. 
der gemeentcschip- en Driekoningen brug, ged. '87- en het leveren van 
een brugsehip, in 4 perceelen. Aanw. 20 Dec. te 2 uren. 

U t r ech t , te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Restek n o . 451, bet maken van eene 
waterbezorging op het station Loppersum, Inl. aan genoemd centraal
bureau e n den sectieingenieur L. J. de Sonnaville, te Groningen, Aanw. 
gehouden. Raming f 9''00. (Zie advert, inn0.. 49.) 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expi. van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek n o . 452, de leggen van 
het tweede spoor en het verrichten van bijkomende werken op de halte 
Arkel, ten behoeve van den spoorweg van Eist naar Dordrecht. Inl. 
aan het centraalbureau e n bij den sectieingenieur V. Sassen, te Nijme
gen. Aanw. gehouden. Raming ƒ 75tO. [Miè advert, in «°. 50.) 

N i j m e g e n , te 2 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van 1480 strekkende M. boord- of bandsteenen van 

Niedermendiger steen, voor trottoirs, henevens 34,000 gewone Luiksche 
keien (Pavés o r d i n a i r e 3 bien travaillési; 

2o. het leveren van 1.00,000 bovenvoetsche gryze machinaal gevormde 
vlakke straatklinkersteen e n en 25,000 miskleurige vlakke klinkers. 

Ni jmegen , te 2 uren. door burg. en weth.: 
lo. het leveren van het benoodigde steenkolengruis en turf; 
2o. idem van petroleum cn lampenglazen; 
3o. de onderhouds- en andere werken aan de gemeente-pompen; 
4o. het onderhoud der kachels in de gemeente-gebouwen; 
Bo. het verrichten van eenige verf- en witwerken aan de gemeente

gebouwen; 
6o. het doen van de benoodigde karvrachten ten dienste der ge

meentewerken. 
•{otterdam, te 2'/j uren, door de architecten C. Muijsken, te Amster

dam, e n A. P. van Dam A.Wz., te 's-Hage, in het Notarishuis, Gelder-
sche kade: de houten en gemetselde fundeering voor de bebouwing van 
het terrein, genaamd plan C, te Rotterdam. Inl. 20 Dec. in genoemd 
Notarishuis. (Zie advert, in n°. 50.) 

R o t t e r d a m , ten kantore van de de gemeente-gasfabrieken. Oostzee
dijk: de levering van: getrokken-ij ze ren pijpen, ijzeren en koperen 
fittings, houten rozetten, branders, lantaarnruiten, vertind-looden buizen, 
rood- er. geelkoperen pijp, lampengla/.pn, kappen, ballons, houtschroeven, 
klinknagels, vijlen, bordpapier, schoppen, snijtangen, pijp- en socket-
tangen, gashaken, kraansleuteis, patentolie, lijnolie, zeep, zacht vet, vet 
(roet), kaarsen, loodwit, ijzermenie, kwasten, zakken, manden, lamp
katoen, poetskatoen en lappen, sponzen, zeemvellen, luiwagens, snuit 
van vlas, striktouw, bruinwerk, hennep, houtskolen, spieborstels, bezems, 
kalk. staal, smee- en plaatijzer, roodkoperen lantaarns, gegoten-ij ze ren 
lantaarnpalen, gesmeed-ijzeren lantaarnstoeltjes, gegoten ijzerwerk en 
andere magazijngoederen; ten dienste der gemeente-gasfabrieken, te 
Rotterdam. (Zie advert, in w°. 50.) 

W a r n s d a g , 21 Dec. 
' « - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een woningblok voor stoombootveer-personeol, tijdelijk inge
richt voor directieverblijf, onder de gemeente Raamsdonk, provincie 
Noord-Brabant, behoorende tot de werken voor het verleggen van de 
uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan het bureau der werken voor 
de verlegging van den Maasmond, te's-Bosch. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 9800. 

a -Hasch , te 12 uren, door het prov. best. van Noord-Brabant: het 
leveren van gegoten-ijzeren leuningstijlen en voetstukken. Inl. i p het 
bureau van den prov. 'waterstaat. Raming ƒ 1270. 

'n-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
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maken van werken tot normaliseering van de rivier de Maas boven en 
beneden de spoorwegbrug bij lleumen tusschen de kilometerraaien 
CLXIV en CLXVII en van eenige bijkomende werken. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Arnhem, en den 
sectie-ingenieur, te Nijmegen Aanw. gehouden. 

L e e u w a r d e n , door de aannemers Kloosterman en Brouwer: het 
leveren en stellen van ijzerwerk voor 3 sluizen. 3 klapbruggen en 3 
vaste houten bruggen. Inl. hij genoemde aannemers. (Zie advert, in B°. 50.) 

K a m p e r v e e n (Ov.), door kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente: het 
maken van een brug over de Leidijksloot, nabij de begraafplaats te 
Kamperveen. 

I londe rdag , 23 Dee. 
G o r i c h e m , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op bet bureau der genie: het doen van verbetering aan de Willems
kazerne te Gorichem. Bilj, inzenden uiterlijk 22 Dec, vóór 3 uren. Inl. 
bij genoemden ingenieur. Raming ƒ 2235.' 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz... aan 
het gebouw van het prov. best: het leveren van meerpalen langs het 
Noordhollandscli kanaal, in 2 perceelen en in massa. Inl. bij den 
hoofdingenieur, te Haarlem, en den Ingenieur Welcker. te Alkmaar. 
Aanw. gehouden. Raming: perc. I ƒ 3850, perc. 2 ƒ 4860. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de weiken van bot 
Krabbersgat, beboorende tot de havenwerken in Noord-Holland. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Hoogenboom. te Hoorn. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 8400. 

Amsterdam, te II uren, door de directie der marine: het leveren 
van: 150.000 KG. hennep in 5 kavelingen, brandspuitslangen en vlag
gendoek. 

M e d e m b l i k , te 12 uren. door de loeaalspoorwegmaatsehappij Hollands 
Noorderkwartier, op het Koggenhuis: Bestek no 12, het maken van de 
grond- en kunstwerken, het leggen van spoorbaan en wissels en het 
uitvoeren van eenige andere werken, ten behoeve van den locaalspoor
weg Medemblik—Hoorn (herbesteding). Inl. bij den ingenieur Krieger, 
te Medemblik. (Zie advert.) 

H i l v e r s u m , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het schoonmaken van straten en pleinen en het ophalen van 

haardasch en vuilnis aan de woningen der ingezetenen voor tien tijd 
van 6 achtereenvolgende jaren; 

2o. het onderhouden van de gemeente-gebouwen, benevens scholen 
en onderwijzers won ingen, sc hooi meubelen enz, ged. '87. Inl. bij den 
gemeentearchitect .1. Rietbergen. Aanw. 22 Dec, te 10 uren. 

M. -Maar tensd i jk (Zeel.), te 12 uren. door bet bestuur van het 
wati-rschap St.-Maartensdijk. iu het gemeentehuis: de levering van dijk-
materialen voor gezegd waterschap, ged. 7 jaren. 

( • rouw. te 12 uren, door burg. en weth. van Idaarderadeel: 
lo. het inrichten van een gebouw te Warga voor bergplaats van asch, 

vuilnis en fecale stollen; 
2o. het maken van eene overdekte borgnlaats voor asch, vuilnis en 

fecale stoffen te Roordahuizum, en het maken van eene bewaarplaats 
van asch en vuilnis te Idaard. 

inl. bh tien gemeentebouwkundige, te Groningen. Aanw. 20 en 21 
Dec, te 10J/i uren. 

Z i e r i k s e e , te 1 uur, door het dagelijksch bestuur van het waterschap 
Schouwen, aan *s Landskanier: het leveren en verwerken van 2750 
scheepston stortstcen voor de onderzeesche oeververdediging tusschen 
de raaien X en XI van bet district Borreudanune, 

H a a r l e m , te 2'/, uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan het 
gebouw van bet prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan 's Rijks kweekschool voor vroed
vrouwen to Amsterdam, van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec. '88. Inl. bij 
den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en 
den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de Boer Hz., te Leiden. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 2225. 

H a a r l e m , te 2'/i uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: bet. onderhouden van- en het doen van 
herstellingen ej vernieuwingen aan di* leerschool en het teekenlokaal, 
behoorende bij de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem, van 
1 Jan. '87 tot en met 31 Dec. '88. Inl. bij den rijksbouwkundige voor 
de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage. ' en den hoofdopzichter dei-
universiteitsgebouwen K. de Boer Hz., te Leiden. Aanw. gehouden. 
Raming J 1910. 

H a a r l e m , te glL uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen van het Pariljuen 
»Welgelegen" te Haarlem, van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec. '88. Inl. 

- hij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, 
en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de Boer Hz., te 
Leiden. Aanw. gehouden. Raming ƒ 5400. 

Z u i d - D r a e h t e u (Kr.), te 7 uren, door L. de Graaf: het bouwen van 
een woonhuis, aldaar, Inl. bij den architect D. D. Dunrsma, te Drachten. 

G r o n i n g e n , te 8 uren, 'door G. T. J. de Jongh, bij Prins, Groote 
Markt: het doen van eenige verbeteringen en herstellingen aan het 
perceel Boteringestraat A 245. Inl. bij de architecten Wegerif en 
Huurman. Aanw. gehouden. 

V r i j d a g , 24 Dec. 
's-Bosrh, te 10 uren, door den eei-staanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw op den Uilenburg; het doen van verbeteringen aan de 
schietbanen op de legerplaats bij Vucht. Inl. bij genoemden ingenieur. 
Bilj. inzenden uiterlijk 23 Dec, vóór 3 uren. Raming ƒ 2000. 

A r n h e m , te 11', t uren, door burg. en weth.: 
lo. bet driejarig onderhoud der openbare pompen; 
80. het onderhoud van eenige gemeentewerken, ged. '87; 
3o. het onderhoud der bestratingen, ged. '87, met levering van keien, 

klinkers en ironbricks; 
4o. bet onderhoud der plantsoenen en beplantingen der gemeente, 

ged. '87. (Zie attvert.) 
Z w o l l e , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van de Rijkswerken 
en het uitvoeren van onderscheidene werken op het eiland Schokland, 
provincie Overijsel. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur Labrijn 

en den opzichter Ritmeester, allen te Zwolle. Aanw. gehouden. Raming 
f 27,550 per jaar. 

M i d d e l b u r g , te 12 uren, door den directeur der registratie en 
domeinen: het uitvoeren der bedijking van buitengronden, gelegen in 
het Axelsche gat onder Neuzen. Bilj. inzenden te li 1/» uren. Aanw. 
gehouden. 

L e e u w a r d e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst.enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van de tolhuizen no. 
1 onder Huizum en no. 2 onder Roordahuizum aan den Rijksweg van 
Leeuwarden naar de Overüselsche grens. Inl. bij den hoofdingenieur en 
den ingenieur, beiden te Leeuwarden, en den opzichter Koorevaar, te 
Heerenveen. Aanw. gehouden. Raming ƒ 5990. 

Gron ingen , te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der Riiks-hoogere-
burgorschool te Sappemeer. van 1 Jan. 'tf? tot en met 31 Dec. '88. inl. 
bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, 
en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen J. C. Hubseher, te 
Groningen. Aanw. 20 Dec, te l uur. Raming / 2095. 

G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-hoogere burgerschool 
te Warfum, van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec '88. Inl. bij den rijks
bouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den 
hoofdopzichter der universiteitsgsbouwen J. C. Hubseher, te Groningen. 
Aanw. gehouden. Raming / 1281. 

G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van binnenl.zaken, aan 
het gebouw van bet prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de Rijkskweekschool voor 
onderwijzers te Groningen, van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec '88. Inl. 
bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen, enz., te 's-Hage, 
en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen I. C. Hubseher, te 
Groningen. Aanw. gehouden. Raming ƒ 1500. 

G e n e i m i i d e i i . te 12 uren. door burg. en weth,: het verrichten van 
onderhoudswerk aan de eigendommen van de gemeente en van het 
Provisoor- en Armfonds ged. '87. bestaande in timmer-, metsel- en 
verfworken. Inl. hij den opzichter der gemeentewerken L. Jongedijk. 

V l l a g e , te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het afbreken van het voormalige tolhuis aan het kanaal te 's-Hage; 
2o. het leveren, leggen cn bei-leggen van hardsteenen trottoirhanden, 

ten dienste der gemeente 's-Hage, ged. '87. 
Aanw. 22 Dec, te 10 uren. 

W i n s c h o t e n , te. 4 uren, door burg. en weth.: het doen van eenige 
bijplanting met opgaand hout langs sommige wegen, met het onderhoud 
daarvan tot primo Juli '88. 

Oldehove, te 5 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
gemeentehuis, met bijlevering van alle materialen. Inl. bij den architect 
A. Schotanus, te Zuidborn. Aanw. 24 Dec, te 2 uren. 

Oosterheek , namens G. van Kraanen, in het café van D. A. D. van 
Gils: het bouwen van een woon- en winkelhuis met alle daarbij behoo
rende arbeidsioonen, materialen enz. Inl. hij den aannemer J. van Burk, 
aldaar. Aanw. 22 Dcc, te 11 uren. 

Ierseke (Zeel.), door burg. en weth.: de levering ven 300 stère grove 
onderhoudsgrint van 2 tot 4 cM., voor de gemeente Ierseke, vrij op de 
los- en laadplaats aan de haven in die gemeente. 

H a a n d a g , 2? Dee. 
L e i d e n , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het onderhouden van verschillende werken, behoorende tot Zijldijk 

en Leiderdorpschen weg, ged. 4 achtereenvolgende jaren; 
2o. het onderhouden van de Spanjaards brug met de pachterswoning, 

ged. 3 achtereenvolgende jaren. Aanw. gehouden. 
A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het dempen van 

slooten en het ophoogen van een deel van die gedempte slooten in 
aansluiting met de omgelegen "ronden, tot vorming van een terrein 
voor den bouw van stallen voor den stadsreinigingsdienst. Inl. bij den 
stadsingenieur, raadhuiskamer no. 106. (Zie advert.) 

A r n h e m , te 1 uur, door de commissie voor de gemeentereiniging, 
Ensebiusplein no. 11: de levering van ïnagazijngoederen voor '87, be
staande iu zinken deksels, privaathrillen, rogge, borstel- en touwwerk, 
verfstolfen, geweven goederen, klein gereedschap, |>etroleuin, kaarsen, 
olie. hout- en ijzerwerk. 

D i n s d a g , 28 Dee. 
A m s t e r d a m , te 11 uren, door den \ice-adiuiraal, directeur en kom-

i mandant der marine: het vernieuwen van een gedeelte der houten 
I loopbrug in het marinedok van "s Rijkswerf. Aanw. 22 Dec.,te 10 uren. 

Aosen, te 12 uren, door het ministerie van binnen), zaken, aan 
\ het gebouw van het prov. best.; het onderhouden van- en het doen 
! van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-hoogere-burgerschool 

te Assen, van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec 'Se. Inl. bij den rijksbouw
kundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofdopzichter 
der universiteitsgebouwen J. C. Hubseher, te Groningen. Aanw. 22 
Doe, te 10 uren. Raming ƒ 1282. 

M i d d e l b u r g , te l 1/) uren, door burg. en weth.: de levering van de 
ged. '87 voor de gemeente benoodigde bouwstoffen, als: plaat zand, hout
waren, verfstolfen. kalk, tras en cement. 

Itoti e ni a i n . in het Timmerhuis: de levering van getrokken en 
vlakke Waalklinkers, Waalhardgrauw, Waalboerengrauw, straatklinkers 
uit Utrecht of van de Maas, IJselstraatplavei en beste harde Uselonder-
steen, Eseaussijnseh-steenon trottoirbanden, Luiksche kluitkalk, grèskeien, 
porphiei keien, Ben-Ahinkeien, Niedermendiger-lavakeien, steenslag van 
natuurlijke steen, grove grint, grintzand, eiken-, grenen-, dennen- en 
vuren timmerhout, gegoten-ijzeren straatsyphous en straatberrieranden, 
staaf-, baud- eu plaatijzer. (Zie advert, in n°. 50.) 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: de levering van tegels, dakpannen, 
kannen buizen, pleister, tras. portland-cement, touwwerk, hennep, snuit 
van vlas, teer, oruinwerk, mos, strookdweilen, blokinakcrswerk, borstel-
makerswerk, sponzen, groen laken, tochtvrios, grijs linnen, behangsel
linnen, afneemdoeken, wollen- en linnen dweilen, gordiinlinnen, grond-
papier, singel, meubelkoord, band, gasbranders, glazen Ballons, lampen
glazen, zeemvellen, leder, patentolie, groene zeep, kaarsen, turf, houtskolen., 
bezems, boenders, manden, zink, lood, looden- en vettind-looden buizen, 

metalen main- en tapkranen, spijkers, ijzerwaren, kolenbakken, staal, 
verfwaren en vensterglas. (Zie advert, in 50.) 

M a r g r a t e n (LA door burg. en weth.: het maken van de aardebanen 
en verschillende kunstwerken ten behoeve van drie aan te leggen 
kiezelwegen in de gemeente Margraten. Aanw. 21 Dec, te 12 uren. 
Raming f 0300. 

W o e n s d a g , 2 9 Dec. 
' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van bet noordelijk deel der werken te Gorichem, behoorende tot 
de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amster
dam met de Merwede. lid. bh den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, 
den ingenieur Escher, te Gorichem, en voorzon veel de militaire werken 
betreft, bij den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te Gorichem. Aanw. 
22 Dec, te 11 uien, te beginnen bij café Concordia, aan de Steenen-
hoeksche kanaalsluis. Raming ƒ 673,000. 

' • -Hage , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van de aardebaan, de kunstwerken, de overgangs- en eenige 
andere werken voor het gedeelte van 's-Gravenlandsche kade nabij 
Schiedam tot den oostelijken oever van de Boonervliet. van den spoor
weg Rotterdam—Hoek-van-Holland, in twee pereooien en in massa. Inl. 
bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Rotterdam. 
Aanw. 21 en 22 Dec. te 11 uren, aanvangende te Schiedam. Raming 
perc 1 ƒ 360,300, perc 2 / 460,500. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het onderhoud van- en het doen van herstellingen aan de school

gebouwen, sehoohneubelen en ondei-wijzerswoningcn; 
2o. het onderhoud van- en het doen van eenige herstellingen aan 

verschillende geineentegebouwen en meubelen; 
3o. het schoonhouden en witten van verschillende genieentegebouwen; 
4o. het onderhoud der ipeubare pompen; 
oo. de levering van zand; 
fio. de levering van 50,1100 Frieseho bakklitikers, le soort, en 50,000 

Frioscho gele machinale bakkiinkers. 
Bilj. meenden uiterlijk 28 Dec, vóór 5 uren. 
II ui HIT wo h l . te 1 uur, door burg. en weth.: de vergrooten cn 

vertimmeren van het gemeentehuis en van eene woning. Inl. bij den 
architect 8. 11. van der Veen, te Meppel. Aanw. 24 Dcc, te 10 uren. 

Hoogezand (Gron.), te 3 uren. door burg. en weth..- het verbouwen 
van een perceel tot gemeentehuis. Inl. bij den architect J. P. Hazeu, 
te Groningen, en den gemeenteopzichter Alons. Aanw. 27 Dec, te 
10 uren. 

Leeuwarden, door jnnkvr. C. baronesse du Tour van Rellinchavc, bij 
L. Harinenzon: het bouwen eener stelphuizing onder Marrum. Inl. bij 
den architect 11. R. Stoett Fz., te Leeuwarden. Aanw. 20 Dec, te 1 uur. 

V r i j d a g , 31 Dec. 
' • • B o s c h , te lO'/j uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der werken 
van de Zuid-Willemsvaart, voor het gedeelte in de prov. Noord-Brabant. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, den arrondissements-
ingenieur Keurenaer en den opzichter Weehuizen, allen te 's-Bosch, en 
den opzichter Pommée, te Aarle-Rik stel. Aanw. 24 Dec. Raming 
ƒ 39,000 per jaar. 

A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van het Apeldoorn-
SChe kanaal, prov. Gelderland, ged. '87—90. Inl. bij den hoofdingenieur, 
tc Arnhem, den ingenieur Van Manen, te Zutfen, den opzichter Van 
Enst, te Apeldoorn enden buitengewóón-opzichter Meulemans, te Dieren. 
Aanw. 23 en 24 Dec Raming / 23,000 per jaar. 

A r n h e m , tc 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het aanbrengen eener beplanting met op
gaande lindeboomen langs het 10de perceel der Rijks-groote-wegen in 
Gelderland, lui. bij den hoofdingenieur, te Arnhem, den ingenieur Van 
Manen, te Zutfen, en den opzichter Schreuder, te Doesburg. Aanw. 
23 Dec Raming ƒ750. 

D i n s d a g , 4 J a n . tSS~4. 
R o t t e r d a m , te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van eene 

school aan de Breedestraat. Inl. aan het stadstiminerhuis. Aanw. 28 
Dec, te 11 uren. (Zie adeert.) 

D o n d e r d a g , f» J a n . 
N i e u w e r a m s t e l , (N.-H.), door het bestuur der naarnlooze vennoot

schap Overtoom: het bouwen van een ijzeren ophaalbrug en den onder
bouw vau een 2e brug over het kanaal in den Stads- en Godshuispolder. 

Woensdag , 12 J a n . 
A m s t e r d a m , te l uur, door het ministerie van koloniën, ineen 

der lokalen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: delevering 
van diverse benoodigdheden, in 4L perceelen. 

Pr i j sopgaaf gevraagd voor de levering van diverse steensoorten. 
Adres de aannemers Kloosterman en Brouwer, te Leeuwarden. (Zie advert, 
in »°. 60.) 

Nagekomen Afloopen. 
Zwolli', 17 Dec: vooi' rekening van liet prov. 

nest. van üverijsel; lo. het leveren en stellen 
van een ijzeren hamcigobiiit voor ophaalbrug 
no. 4 en het uitvoeren van herstellingen aan di 
ophaalbrug over sluis no. li dor Dedemsvaart, 
henevens het leveren en inhangen van een paar 
ijzeren bovendeuren voor sluis no. II der Latter-
noofdwijk; ingek. 3 hilj., als: 
A. Emmerich, te Stadskanaal, f 1877 
Schacpman & Holmich, » Zwolle, s 1398 
O. J. Wispelvveij, » idern r> 1:114.45 
Raming » 1585 

2o. Het bouwen van eene opzichterswoning hij 
de nieuwe sluis no. 7 der Dedemsvaart, ingek. y 
hilj., als: 
Lucas Smiiik, te Latten, /' 4445 
II. v. Dijk en Co., » idem » 4320 
E. Groenink, » Steenwijk, » 3900 
K. A. Hakkelt, » Avereest, » 3892 
.1. Kleinmcijer, » idem » 3799 
II. v. Dijk Dz., » Kamjien, » 3598 
F. Aberson, > Steenwijk, » 3573 
.1. Brals Jr., » Assen, » 3369 
•I. Xiiis » Avereest, » 3217 
Haming > 3500 

3o. Het verbreeden en verdiepen van een ge
deelte der Dedemsvaart, tusschen de sluizen 
no. 6 en 7; ingek. 8 bilj., als: 

bilj., als: 
tc Avereest, 

» idem 
» Nieuwleusen, 

1 8 0 0 
1747 
1083 
1910 

J. Brals Jr. 
W. Haverkort, 
F. Aberson, 
A. Blocks, 
J. Nuis, 
K. A. Hakkert, 
B. van der l.indo 
II. H. Smith, 

te Assen, f 6720 
. Avereest, » 4745 
» Steenwijk, » 4320 
» Zwolle, > 3980 
» Avereest, » 8666 
» id. » 3652 
I id. 1 3366 
. Almenum 11 2930 

4o. het uitvoeren van vernieuwingen, herstel
lingen, verf- on teerwork, aan de kunstwerken, 
geljouwen enz. der Dedemsvaart en hare zij
takken, ged. 1887, in 3 perc.; 

Perc. 1 ingek. 3 bilj., als: 
J. Nuis, te Avereest, / 1303 
II. Snijders, • idem » 1100 
H. T. Nam ling, » idem » 921 
Haming r> 1860 

PWC. 2, ingek. 3 hilj., als: 
J. Nuis, tc Avereest, ƒ 697 
II. Snijders, » idem » 650 
II. T. Naarding, » idem » 650 
Haming » 885 

Perc. 3, ingek. 2 bilj,. als: 
K. A. Hakkert, te Avereest, ƒ 1940 
•I. Nuis, » idem » 1666 
Haming » 2900 

60. liet onderhouden van de aarde- en verdio-
pingswerken van de Dedemsvaart en hare zij
takken over '87, in 3 perc; 

bilj., als: 
te Avereest, 
» idem 

ƒ 1145 
• 1200 

ƒ 1718 
» 1714 
» 1840 

der pro-

Perc. 1, ingek 
B. van der Lmd 
K. A. Hakkert, 
W. Bosman, 
Haming 

Perc. 2, ingek. 1 bilj,, van: 
W. Haverkort, te Avereest, 
Haming 

Perc. 3, ingek. ! 
K. A. Hakkert, 
H. van der Einde, 
Haming 

(•rollingen, 17 Dec, voor rekenin; 
vineie: lo. het onderhouden van onderscheidene 
kanalen en de daarbijbehoorende werken, in vijf 
perceelen, ged. de jaren 1887, 1868 en 18S9. 

Perc. 1, Tiet kanaal van Groningen naar Stroo-
bos; ingek. 5 bilj., als: 
J. Kerkstra, tc Ruigezand, ƒ 22,118 
II. Formsma, » Grijpskerk, » 21,880 
A. II. Teninga, » Gn'xitegast, • 20,864 
A. Woldringh, » Zoutkamp, » 18,560 
H. van Dijk, » Delfzyl, » 16.224 

1 biljet van onwaarde. 
Raming ƒ 18,900. 

Perc 2, het kanaal van Groningen naar Delf 
zijl (Damsterdiep); ingek. 12 bilj., als: 
G. Wolthuis, te Bedum, ƒ 2650 
J. Bakker, » Loppcrsum, » 2520 
J. Pott, » Stedum, » 2500 
A. Pastoor, » idem » 2416 
J. Zeldenrust, » Warfuin, » 2400 
W. D. Rothschafer, » Stedum, » 2360 
H. van Dijk, . Delfzijl, » 2324 
P. Moorlag, » Ten-Post, » 2250 
II. Nieland, » Wirdum, » 2249 
W. Scheltens, » Fariusum, » 2209 
P. Nieland, i> Wirdum, > 2180 
II. de Wind, » Zoutkamp, > 2120 
Raming ƒ 2361. 

Perc. 3, het Hictdiep, van Groningen naar Zout
kamp; ingek. 3 bilj., als: 
O. Kerkstra, tc Munnekezijl, ƒ 2138 
Et Pathuis, » Garnwerd, » 2080 
A. Woldringh, » Zoutkamp, » 1944 

2 biljetten van onwaarde. 
Raming f 2010. 

Perc. 4, het Ecmskanaal; ingek. 15 bilj., als 

A. Woldringh, te Zoutkamp, ƒ 44,550 
J. Hemmes, » Farmsnm, » 44,550 
H. van Dijk. » Delfzijl, > 42,324 

Raming ƒ 45,771. 
Perc. 5, werken om Groningen, ingek. 5 bilj., 

als: 
II. Nieland, te Wirdum, / 24000 
T. Croon, » Groningen, » 22937 
J. N. Kruizinga, > idem » 21789 
(i. Hazclholl. » O.-Pekela, » 21333 
11. van Dijk. » Delfzijl, > 20924 
Raming » 21615 

2o. net onderhouden van de rijbanen op de 
Eemskanaaldijken ged. '87, '88 en '89; ingek. 4 
bilj., als 
II. I'. Nienliuis, 
A. van Afteren, 
II. van Dijk. 
J. v. d. Duim, 

te Delfzijl, 
0 Woltersum, 
. Delfzijl, 
9 Garreweer, 

/ 1188 
» 1180 
» 984 
» 929 

S. II. Krcmer, 
J. Post, 
W. D. Rothschafor, 
J. Zeldenrust, 
W. dc Vries, 
II. Nieland, 
J. v. d. Berg, 
II. dc Herdér, 
A. Schreuder Jr., 
J. N. Kruizinga, 
G. Hazelhoii; 
U. C. M. Rottinghuis, 

te Bedum, 
v Stedum, 
. idem 
» Warfuin, 

Zoutkamp, 
» Wirdum, 
» Ulrum, 
» Groningen, 
» idem 
» idem 
» O.-Pekela, 
» Delfzijl, 

ƒ 49,000 
> 48,800 
o 48,530 
> 48,480 
11 48,412 
» 48.000 
» 46,510 
D 46,487 
» 46,484 
» 46,183 
» 46,121 
> 45,818 
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A A N B E S T E D I N G E N . 
Iliepenlirlm, 10 Dcc: het maken van eene 

nieuwe bekapping met toebehoren op don huize 
Diepenheim, onder beheer van den architect J. 
Molt, te Hengeloo; ingekomen 8 bilj., als: 
A. v. Dijk, te Kllekom, ƒ 10,939 
L. Beunink, » Zeihein, 
G. .1. Biljardt, » Lochem, 
A. Sicverink, • Groenloo, > 
A. Jalink, * Goor, » 
G. J. Koordeman, te Zutfen, » 
F. Rietman, te Diepenheim, » 
J. B. Weimus,» Gelselaar gem. Itorkeloo, » 
gegund. 

M o n n i k e n d a m , 11 Deo.: het bouwen van 
een woning bij de ophaalbrug tusschen Broek 
en Monnikendam, onder beheer van den architect 
tl. P. van den Aardweg, te Purmerend; ingek. 
16 bilj.; als: 
P. Bijl, Oosthuizen, 
J. de Wijs, Monnikendam, 
A. Kok, Wormerveer, 
M. Abels, Monnikendam, 
J. Peereboom, Berkhout, 
J. de Groot, Scharwoude, 
K. Klaver, Monnikendam, 
P. Karmelk, idem 
L. v. Zon, Purmerend, 
H. Deun, Upendam, 
J. Plas, Purmerend, 
1). Boon, Broek, 
H. Finkelenberg, idem 
3 b. de Vries, Purmerend, 
Jb. Band, idem 
G. Blankevoort, Monnikendam, 
gegund. 

B r e s k e n * , 11 Dec.: het verdedigen van den 
onderzeeschen oever van het calamiteuse water
schap Oud-en-.Iongh-Hreskens; ingekomen 11 
bilj., als: 
P. Monjó, Breskons, 
C. D. Holier, Seherpenisse, 
J. Leijs, 's Heor-Arcndskcrke, 
A. v. d. Beek, Zaamslag, 
J. Tollenaar, Neuzen, 
Ant. Foudraine, Goes, 
J. Tollenaar, Neuzen, 
A. M. Langevold. Hardinksveid, 
J. C. v. Eek, idem 
H. E. v. d. Brink, Krabhendijke, 
M. v. d. Hoek, Neuzen, 

Raamsdonk , 13 Dec.: het bouwen van een 
woonhuis voor A. J. de Bont, onder beheer van 
den bouwkundige C. H. de Bruijn, te Waspik; 
ingekomen 16 bilj., als: 
G. Tempelaars, Waspik. 
J. v. Riel, Tilburg, 
J, Teunen, Waspik, 
J. v. d. Wildenberg, Dongen, 
H. Willcms, Tilburg, 
P. v. Riel, idein 
J. v. d. Put, Raamsdonk, 
P. Leijten, idem 
Jos. v. Ree, Waalwijk, 
C. Mulders, Raamsdonksveer, 
M. J. de Jong, 's Gravenmoer, 
G. v. d. Velden, llreda, 
J. M. de Jong, 's Grev.-Kapelle, 
S. P. Zijlmans, Raamsdonksveer, 
Th. v. Beek, idem 
J. v. Laarhoven, Raamsdonk, 
gegund. 

N i e u w e - P e k e l a , 13 Dec: het vernieuwen 
van den bovenbouw eener draaibrug, voor reke
ning der gemeente; ingekomen 3 bilj., als: 
H. J. üling, te Veendam, f 513 
H. J. Heijer, » idem » 425 
G. Wortelboer, » Üude-Pekela, i 419 
gegund. 

D o r d r e c h t , 13 Dec: de levering van benoo-
digdheden voor den dienst'87, aan de gemeente; 
minste inschr. waren: 

Perc 1, dennen- of vurenhout, M. on A. M. 
van der Kloet, te Dordrecht, voor J 720. 

Perc. 2, grenenhout, F. en A. v. d. Linden, 
idem voor ƒ 124. 

Perc. 3, eikenhout, A. de Groot cn Zonen, idem 
voor ƒ 666. 

Perc 4, geercosoteerd dennenhout, W. en M. 
v. d. Weg, idem voor f 584. 

Perc. 6, iepeuhout, A. dc Groot & Zonen, idem 
voor f 629. 

Perc. 6, verfwaren, lirma J. Krim Jr., idem 
als: zinkgroen ƒ 0.64, gem. Hollandsch loodwit 
{ 0.25'/», loodmenie f 0.19, ijzermenie ƒ 0.12, 

ruine oker / 0.12, licht zinkgroen / 0.35, 
donker chroinaatgrocn f 0.33, best vermiljoen-

9.873 
8,566 
8,118 
6,979 
6.899 
5.993 
5.900 

/ 2492.86 
)> 2125 
'• 2124 
» 2100 
» 1950 
r> 1947 
> 1920 
> 1889 
> 1886 
n 1848 
ï 1840 
» 1829 
» 1800 
» 1747 
, 1730 
» 1722 

/ 30,700 
» 36,600 
» 36,000 
i 36,700 
> 35,300 
» 34.900 
> 33,800 
»< 33,560 
t 33.400 
« 32,890 
» 32,340 

ƒ 14,600 
» 14,215 
> 13,999 
ï 13,959 
» 13,955 
• 13,945.50 
> 13,865 
> 13,600 
>i 13,080 
» 12,700 
» 12,549 
i 12,480 
. 12,243 
- 11,990 
» 11,730 
> 11,684 

rood ƒ 2.80, n a n a doodenkop f 0.18, roode 
doodenjcop ƒ 0.16, siccatief (vloeibare) /' (1.44, 
puimsteen J 0.14, muurzwart ƒ 0 04'/,, al lee p e r 
KG.; gedempt tonzwart voor ƒ 0.86 per bom. 

Perc. 7, Spijkert, Voth & ( » . , D o r d r e c h t , als: 
zoomnagels 40 pd. (30 KG.) /"0.201/,, idem 30 pd. 
(30 KG.) f 0.21, idem 6 pd. (15 KG.) f 0.26'/,, 
idem lang 130 mM. ('20 KG.) ƒ 0.19. idem lang 
160 mM. (20 KG.) f 0.18'/,, idem lang 183 mM. 
(20 KG.) ƒ 0.181/,, alles per KG.; Duitsche taaie 
2 pd. (1000 stuks) f 0.09V,, idem 4 pd . (1000) 
ƒ 0.12'/j. idem 6 pd.(lOOO) ƒ0.15',., idem 10 pd. 
(2000) / 0.20, idem 15 pd. (2000) /0 .25 ' |„ idem 
20 (id. (1000) f o.si, i d e m si) p d . (500) f0.»S% 
idem 40 pd . (500) ƒ 0.52, bandnagels, lang 38 
mM. (500) r 0.25'/», idem 51 mM. (500) ƒ 0.31, 
idem 64 m M . (500) f 0.38'/,. idem 77 ÓM. ( H O ) 
/ 0.52, idem 103 mil. (500) ƒ 1.08, alles per 10» 
stuks; draadnagels, lang 25 mM. (5 KG.) ƒ 0.15 
idem 32 mM. (10 KG.) ƒ0.15, idem 38 mM. (10 
KG.) ƒ O.ll'/j. i'Jem 51 mM. (50 KG.) f'0.10, 
idem 68 mM. (25 KG.) ƒ 0.10, idem 64 m M . (26 
KG.) f 0.09, idem 77 m M , (125 KG.) ƒ 0.08'/,, 
idem 103 mil. (100 KG.) f 0.08, idem 110 mM. 
(25 KG.) f 0.08, idem 128 mM. (25 KG.) f 0.08, 
idein 154 mM. (25 KG.) ƒ 0 08, alles per KG. 

Perc. 8, ijzer (bewerkt), P. Romijn, Dordrecht, 
als: Engelsch patentij/er grotwerk (300 KG.) 
ƒ 0.11, idem gewoon werk (300 KG.) ƒ 0.20, 
'idem lijn werk (400 KG.) ƒ 0.29, best. Zweedsch 
ijzer, grof werk (200 KG ) /' 0.13, idem gewoon 
werk (200 KG.) ƒ 0.22, idem lijn werk (300 KG.) 
/' 0.30, hoekijzer (10') KG.) ƒ 0.12. T-ij/.cr, (25 
'KG.) ƒ0.12, plaatijzer (100 kG.)/Ó.20, gegalva
niseerd ijzer (100 KG.) ƒ 0.25, geribt plaatijzer 
(50 KG.) ƒ 0.20, alles per KG. 

Perc. 9, Luiksche kalk (40 HL.), .1. Knijll', te 
Dordrecht, /' 0.62. 

Perc. 10, schepkalk (40 D X 0 , dezeirde, ƒ 0.93. 
Perc. 11,gemalen tras(30HL),dezelfde, f 1.34, 

alles per HL. 
Perc. 12, cement (30 vaten), gunning aange

houden. 
Perc. 13, blauwe tegels (150 stuks), J. Knijll', 

ƒ 0.03'/,, roode tegels (10(1) dezelfde, ƒ0.03. ver
glaasde tegels (50) dezelfde, ƒ 0.06, 'dubbelhak 
steenen (10(1) dezelfde, ƒ 0.15, hardsteeneu (50) 
dezelfde, ƒ 0 05, roode pannen (1C0) dezelfde, 
/' 0.02'/,, alles per stuk. 

Perc. 14, Waalklii kers (150,000), lirma J. Ver-
waaijen Dz., te Arnhem, ƒ 11.69 per 1000 stuks. 

Perc. 15, wit touw (200 KG.), W, ' 
Dordrecht, ƒ 0.50, 

J. de Voogd, 

dez. Ifile, Perc. 16, geteerd touw (200 KG.). 
ƒ 0.40. 

Perc. 17, verslagen touw (50 KG.), dezelfde, 
ƒ 0.32. 

Perc. 18, te verslaan touw (50 KG.), Wed. 
Gerardus 't IlooR & Zonen, / 0.13. 

Perc. 19, schiemansgaren (20 KG.), dezelfde, 
ƒ 0.40. 

Perc. 20, bendel (40 KG.), W.v. Loon. Ammer
stol, ƒ o.no. 

Perc. 21, poetskatoen (400 KG.), lirma J. Krim, 
te Dordrecht, voor ƒ 0.44'/s. 

Perc. 22, Stokhohnertecr (1500 KG.). Wed. 
Gerardus 't Hoort & Zonen, idem ƒ 0.08'/,, alles 
per KG. 

Perc. 23, Friesche turf (6000 stuks), D. Konij-
man, idem f 0.92. 

Perc. 24. Hollandsche turf (7500), P. v. d. 
Sande, idem /' 0.58, beide per 100 stuks. 

Perc. 25, eikenhout (10 M3), C. Arbouvv, idem 
(' 4.80. 

Perc. 26, kachelblokken (5 M'), dezelfde, ƒ 6.60, 
beide per M'. 

Perc. 27, kachelhout (100 HL.), dezelfde, ƒ0.42 
per HL. 

Perc. 28, takkenbossen (1400 stuks), T. r. d. 
Graaf Jacobsz., te Papendrecht, f 4.37 per 100 
stuks. 

Perc. 29, patentolie (350 liter), W. N. van 
Dooien, te Dordrecht, ƒ 0 26. 

Perc. 30, raapolie (100 liter), Hello en Wolf)', 
idem ƒ 0.28. 

Perc. 31, gekookte lijnolie (450 liter), dezelfde, 
f 0.25. 

Perc. 32, ongekookte lijnolie (50 liter), dezelfde, 
ƒ 0.22'/.. alles per liter. 

Perc. 33, talk (700 KG.), P. Recourt, idem ƒ0.38 
per KG. 

Perc. 34, gegoten-ijzeren straatsyphons (15 
stuks), Penn en Bauduin, idem ƒ' 11.80 per stuk. 

Perc. 35, rechte hardsteeneu trottoirbanden 
(150 11.), J. D. Pellctier, te Rotterdam, ƒ 2.28. 

Perc. 36, gebogen dito (1011.), dezelfde ƒ 2.60, 
beide per II. 

Perc. 37, riviergrint (600 IP), P. Donkersloot, 
/ 1.27. 

Perc. 374, het vervoer dier grint, II. v. Pelt 
Az.. te Dubbeldam, voor ƒ 0.37'/j, heide peri l 3 . 

Perc. 37c, het onderhouden van openbare 

drinkfonteinen en ééne pomp aan de Mijl, J. W. 
v. Schelt, te Dordrecht, voor ƒ247. 

B u M i i m , 13 Dei:.: liet leveren van 150,000 
Waalvorm straatklinkers, franco wal; ingek. 9 
bilj.; minste inschr. II. 11. J. G. Verstegen, te 
Ueil. voor /' 12.20 per 1000, aan wien de levering 
is gegund. 

A ntsi er.ium . 13 Dec: het tot een winkelhuis 
en twee bovenhuizen en magazijn verhouwen 
van do perceelen aan den hoek van de Keizers
gracht en Vijzelstraat, onder van den architect 
W. Langhout Gz.; ingek. 7 bilj., als: 
Rijnierse. te Amsterdam, ƒ 34,400 
Cruijll' en Schouten, » idem a 32,774 
Greve, » idem » 31,030 
Voorham en Veuemans. . idem » 28.995 
E. R. Kuüpers, » idem » 28,980 
G. Hoon, » idem » 28,279 
Van Engelen en Luijtcn, » idem » 27,360 

Bij nadere concurrentie met tijdsverlenging 
gegund aan G. Boon, te Amsterdam. 

's-llage, 13 Dec: het maken van den 
ijzeren bovenbouw van drie koflicpakhuizen voor 
de burgerlijke openbare werken iu Ned.-Indië; 
ingek. 26 bilj, als: 
Reutercr en Billot, Parijs. f 63,625 
Julius Schilfer, [lusseldnrf-Oberbilt, » 50,500 
Gute Hnll'nungshüttc, Oberbausen II, • 47.500 
Kijkel & Co., Rotterdam, > 46,600 
J. ('. Hark e'. Duisburg, » 46,498 
Soc. anon. de la Hestre, Baume, » 46,203 
Wilhelm Tillmann, Reuischeid, > 44,850 
Soc. anon. de Malines, Meeneten, n 44,288 
Kon Ncd. Grofsmederij, Leiden, » 44,000 
Soc. anon. internationale, Braine le 

Comte. i 43,700 
E. J. Halot .t Co., Brussel, » 43,400 
Soc. la métallurgique, Brussel, » 42,850 
D. A. Sclnetleii .« Co., Leiden, > 42,615 
E. II. Begemann, Helmond, » 42,490 
Soc. anon. de Marcinelles, Couillet, » 42,400 
Kon. fabr. van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, » 41,930 
Joseph Lovèque ,t Co., Herstal, » 40,940 
Morewood Liaiited, Birmingham, . 40.580 
John Cockerill, Seraing, » 39,800 
John Lysaght, London, » 39,000 
Nicaise en Dclcuve, La Louvière, i 38,450 
Soc. anon. de Sclessin, Tilleurs, • 37,668 
A. en V. Halot, Leuven, » 86,800 
Soc anon. de travaux Dyle et Bacalan, 

Parijs, » 36,200 
I. . J. Enthoven & Co., 's-Hage, » 35,979 
A. Germain, Charleroi, » 83,980 

A m s t e r d a m , 1:1 Dec: het maken van over
dekte standplaatsen en overdekte hokken op de 
veemarkt in de Stadsrietlanden, voor rekening 
der gemeente; ingek. 9 bilj., als: 
H. C. Dorlas, Amsterdam, 
Maatschappij «Ie Atlas, idem 
Technisch Bureau Nierstrasz, idem 
Maks en Boekholts, idem 
J. Koster, idem 
L. J. Enthoven & Co., 's-Hage, 
Penn en Bauduin, Dordrecht, 
Ned. Stoombootmaatschappij, Fijenoord, » 69.400 
L. Vlasman, Amsterdam, » 68.822 

A m s t e r d a m . 14 Dec: het maken van een 
tentoonstellingsgebouw op een terrein achter 
het Rijksmuseum te Amsterdam, onder beheer 
van den architect A. Salm G.Bz.; ingekomen 14 
bilj., als: 

met terug- zonder terug
name van name van 

het het 
gebouw gebouw 

Cruijff en Schouten, ƒ 115,000 ƒ 132.000 
H. J. Meekers, 108,123 113,123 
Warners, 107,660 114,180 
E. R. Kuijpers, 107,443 108,443 
Koster. 106.623 111,623 
C. J. Maks, 105.980 122,000 
B. v. Buuren, 103,479 112,879 
Dorlas, 99.865 110,000 
D. Heijink, 97̂ 200 113,900 
Oosterink en Schut, 94,390 113,400 
Van Dcutekom, 93,800 112,000 
A. Vos, 88,900 107,300 
Fernim, 84,650 107,860 
Cellijn en De Haan, 84,490 103,480 

W i n s c h o t e n , 14 Dcc: het bouwen van eene 
nieuwe behuizing voor II. Bondrager; ingek. 8 
bilj., als: 
H. Dik, te Winschoten, f 2100 
Eikens, » idem D 2065 
II. Mus, » idem > 1985 
P. Ravenburg, » idem > 1959 
II. en K. Plus, > idem » 1924 
K. Enzema, » Oudc-Pekela, » 1920 
IJzer, » Winschoten, » 1811 
G. Enzema, » Oude-Pekela, » 1707 
gegund. 

ƒ 89.500 
» 80,000 
» 79,316 
» 77,900 
» 76,782 
» 76,719 

76,000 

D E O P M E R K E R . 

's-llage, 14 Dec, 
stoomwerktuigen. 

voor rekening der gemeente: lo. de levering van bi-andstoflen voor de 

Inschrijvers en Woonplaats. 

G. v. Galen, 's-Hage, 
N. S. Perqoin, idem 

I. F. Perquin, idem 

W. B. Berkhout, idem 

Koningstraat. Hangbrug. 
Ruhr- Duitsche Takken Ruhr- 1 luitschei Takken 
kolen kolen bossen kolcn kolen bossen 

/"0.47 ƒ0.78 ƒ 0.09 ƒ0.49 ƒ0.78 ƒ 0.09 
a. 0.44 0.55 0.10 — 
b. 0.46= — — 0.46 0.475 0.10 

voor beide machines 
a. 0.45 0.55 0.10 — 
b. 0.47 — — — 
a. 0.50 0.60 o.io — 
b. 0.46 — 0.08 — 
c. 0.44 — 

0.45 0.50 0.08 — — — 
2o. het leveren van Waal- en Rijnstraatklinkers, ged. '87. 

Inschr. en Woonplaats 

Eën 
weinig 

getrok
ken 

Waal-
klin
kers 

150,000 
1 

Getrokken grijze Waalkhnkvrs. 

250,000 250,000 250,000 ,250,000 

Vlakke Kijnklinkers. 

250,000250,000 

S I 7 

25O.0OC 250,000 

J. Ifrunt, Woerden, 
.1. Vorwaaijen Dz., Arn 

hem, ƒ 13.59 
W. Arntz, .Milligen, 
W. P. de Vries, Rossum. 13.25 
R. v. Wijck, Heteren, 13.25 
J. M. Ginjoolen, 's-llage, 14.90 
A. N. .Ie Lint, Delft, 13.45 
Mr. J. E. D, baron van 

Nagel van Ampsen, 
Amerongen, 

Terwindt en Arntz, Mil 
ligen, 12.40 

II. den Ouden, Opijnen, 13.34 
Gebr. de Koning, Lei 

derdorp, 
S. Wulff, Wageningen, 12.15 
J. J. Rekker en A. J, 

Bos, idem 
D. baron van Asbeck, 

Arnhem, 13.10 
C. S. G. v. d. Poll, Eek 

en Wiel, 
E. v. Holst, Arnhem. 13.24 
J. W. v. d. Eist, Zalt. 

Bommel, 13.05 
Firma 11. Terwindt, 

Westpanneiden, 12.35 
Van Dolden & Co., Lei

derdorp. 1.— 
Wed. Knijll' & Zn., 

Woerden, 
FiiTOaJ.de Koning, idem 
Wed. P. Post, Gorichem, 13.05 
Peereboom le Roi, 

Hcerewaarden, 13.00 

/' 12.80 
12.00 
13.15 
14.45 
12.95 

12.23 

12.40 
1.1.34 

12.15 

12.60 

13.10 

12.62s 

12.59 

12.92 

12.85 

12.95 

12.85 

f 13.35 
13.15 

12.SU 

12.15 

12.50 

12.28 
12.09 

12.60 

12.85 

/ 13.15 

11.84 

f 13.15 

ƒ9.48 

f 13.15 

1 0 . — 

H.l 4 

9,495 
9.44» 

f 9.48 

9.495 
9.445 

f 9.48 

9.49s 

9.445 

« r o l l i n g e n , 14 Dec: lo. het onderhouden 
van- en het doen van herstellingen aan het 
gouvernementsgebouw; ingek. 10 bilj., als 
II. J. Meuge, 
D. Janssen. 
A. Schreuder Jr.. 
J. Werkman. 
L. Dussel, 
J. Ihelings, 
E. W. Wietsema, 
J. II. Muller, 
J. Versteeg, 
T. Y. Jelsma, 

te Groningen, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 2710 
» 2482 
» 2458 
> 2431 
r 2424 
» 2423 
» 2421 
» 2296 
» 2260 

2177 
2o. idem van het gebouw, bestemd tot woning 

'̂  Konings commissaris te Groningen, van 1 
ec '88; ingek. 9 bilj., als: 

te j roningen, ƒ 2313 
• idem 1 2222 
» idem » 2151 
» idem * 2100 
* idem » 2068 
» idem » 1970 
> idem l 1964 
1 idem I 1954 
1 idem » 1877 

van 
Jan. '87—31 D< 
H. J. Mcugc 
A. Schreuder Jr., 
E. W. Wietsema, 
G. P. v. Erj), 
L. Dussel, 
J. Versteeg, 
J. Werkman, 
J. II. Muller, 
T. Y. Jelsma, 

N l e u w e r k e r k (Zeel.), 14 Dec: het amoveeren 
der bestaande pastorie met het nevenstaand 
gebouw en het bouwen van eene nieuwe pastorie 
voor de Herv. gemeente, onder beheer van den 
bouwkundige W. Brouwer Johz.; ingekomen 18 
bilj., als: 
K. Deurloo, te Nieuwerkerk, ƒ 6010 
Pb. F. Wisse, a Zieriksee. » 5967 
H. C. v. d. Ende, » idem > 5984 
M. Paasse, » idem » 5849 
J. v. d. Linde, > idein » 5747 

H. Bezaans, te Zieriksee ( 5550 
J. v. d. Werir, » Noordgouwe, '» 550O 
P. Vink, » idem 11 5452 
W. Lemsom, . Kerkwerve, • 5427 
A. Rernecuws, •, Noordgouwe, • 5398 
Anth. Padmos, » Dreischor, . 5389 
II. J. Romeijn, ., Burg. » 5346 
J. F. dc Later, » Nieuwerkerk, » 45C0 
gegund. 

Klaaswaal, 14 Dec: het Sjarig onderhoud 
der begrinte dijken en wegen van Godschalksoord, 
over Mijnsbeerenland en Maasdam, tot 's Graven
deel on van Cillaarshoek, over Klaaswaal, tot den 
grintweg tusschen Oud- en Zuid-Beierland met 
een zijtak naar Westmaas, van 1 Januari 1887— 
1890, onder beheer van den architect H. Boljei-s 
te Puttershoek; ingek. 10 bilj., als: 
W. van Hasselt, Nijmegen, per jaar f 4390.50 
G. de Hoog, Gorichem, » ' » » 4150 
P. Bakker, Klaaswaal, » » » 4010 
Tb. van Loo, Westinaas, in Sjaren » 12009 
J. J. Kooyuians, Dordrecht, per jaar » 3984 
Adr. M a a i e n , Klaaswaal, » ' » » 3970 
Joost Maaten, idem, » , » 396:1 
C. Reedijk, Maasdam, in 3jaren »11690 
C. Vogel, Hardinksveid • ' > » 11580 
R. Reedijk, Westmaas. » . » 11480 

BII .MUIU , 14 Dec: bet bouwen van eene villa 
aan de Nassaulaan, onder beheer van den archi
tect J. F. Everts; ingek. 9 bilj., als: 
E. Wouda, 
E. Jurriëns, 
G. A. P. dc Kort, 
C. v. Narren, 
E. v. Klaarwaier, 
G. Tennissen, 

te Naarden, 
> idem 
1 Bussum, 

idem 
idem 

Hilversum, 

ƒ 9820 
» 8000 
» 7941 
» 7809 
> 7808.55 
• 7800 

W. Schipper, te Bussum, /' 749S 
11. v. d. Heijden, « idem » 6955 
J. Krijnen Jz., » idem » 0677 

Gegund aan W. Schipper. 
G r o n i n g e n , 14 Dec: het doen van eenige 

buitengewone werken aar. den weg van Gronin
gen naar de Drcntscho grens voor rekening van 
den Staat; ingekomen 8 bilj., als: 
J. 1. T o e s m a n , 
R. Hunse, 
J. II. Muller, 
H. Tolsman, 
II. II. Harkema, 
A. Schreuder Jr., 
P. II. Dopheide, 
H. Steenstra, 
Raming 

U t r e r l i t , 14 Dec 

te Groningen, 
» Assen, 
. Groningen, 
' I irijp-kerk, 
• Groningen, 
» idem 
» idem 
n Zuidlaren, 

f 3112 
» 2997 
» 2'J00 
» 2185 
» 2875 
» 2854 
» 2778 
» 2670 
» 2850 

Bestek 110. 450, het maken 
van de grond- en kunstwerken, het uitbreiden 
en wijzigen van sporen en wissels en het ver
richten van eenige andere werkzaamheden, ten 
behoeve van de uitbreiding van het station 
Rozeudaal. der Staatsspoorwegen; ingekomen 
19 bilj., als: 
M. Verhoeven, Prinsenhage, f 89,900 
C. v. Boven, Nieuweramstel, » 83,500 
G. A. v. Hattem, Sliedrecht, » 81,950 
J. H. Rainmakers, Wouw, » 81.900 
W. Lock, Steenbergen, » 81.700 
.1. G. Huisman, Nijmegen. » 81.500 
W. F. Weijers, Tilburg, » 80,900 
W. v. Leeuwen, llcllevoetsluis, > 80.900 
G. W. Metsers, Ginneken, » 80,500 
M. L. Veenenbos. Brielle, •> 80.490 
P. W. v. Hattem, Tuil, » 80,400 
Th. Verhoeven. Deventer. » 80.000 
F. II. Joseph, Utrecht, » 79:800 
1. v. Oijen en A. Geldens, Nijmegen, » 77,490 
W. de Jong. Breda, » 76,760 
J. Billen, Grave, » 76.332 
A. Terwindt. WestPannerden, » 75.900 
G. A. v. Spanje. Rotterdam, 1 75,500 
B. A. Wiegerink, Groenloo en F. E. 

Terwindt, Pannerden, » 74,494 
Amste rdam, 14 Dcc, het maken van een 

overdekten steiger inot verbindingshriig, rem
ming, enz. in bet zijkanaal F van het Noordzee
kanaal, en het aanaarden van een terrein daar-
terplaatse. Minste inschrijver W. A. Verbruggen, 
te Waddinksveen, voor ƒ 20,666. 

A m s t e r d a m , 14 Dec: bet liouwen van twee 
woonhuizen aan de Weesperzijde, te Nieuwer
amstel, onder beheer van den architect C. H. 
Wesser Jr.; ingek. 21 bilj., als: 
W. Greve, tc Buiksloot, ƒ 25.890 
H. W. A. Paans, » Amsterdam, » 25̂ 250 

idem > ió.OOO 
idem » 24.800 
idem > 2:1,900 
idem » 22.748 

II. de Haan, 
A. Aalders, 
B. Cruijll. 
Groenboff& Haak 
Cruijll' eu 

Schouten, 
D. tl. Zeevat, 
W. II. Struiis, 
II. J. en G. Ilaan-

drikman, 
F. Raavmakers, 
Diepenbroek en 

Van Lent. 

.> idem 
» idem 
» idem 

» idem 

» Nieuwer-Amstel, 

ide 

22,(590 
22,:!83 
22.300 

21,149 
20,200 

19,985 
19,984 
18.840 

Remind N: Boeljon,» Watergraafsmeer, 
II. Bremer, » Amsterdam, 
minste inschrijver gegund. 

Ut rech t , 15 Dec: het verbeteren van toe
gangen tot regenbakken in velschillende forten 
om Utrecht, onder beheer der genie, aldaar; 
ingekomen 2 bilj., als: 
C. Krachten, te Utrecht, f 2360 
C. Froonholf, • Wijk-bij-Diiuistede, > 1373 
Raming • 1480 

's-Hage, 15 Dec, onder beheer van het mi
nisterie van waterst. enz.: lo. het. maken van 
vier kribben, tot verbetering van de rivier den 
Gelderschon IJsel boven den Brink, gemeente 
Reden; ingek. 7 bilj., als 
H. A. Pauwen, 
J. II. Hoviiick, 
F. E. Terwindt, 
.1. de Haan. 
J. II. v. Hezewijk. 
G. .1. Mol, 
B. C. Kortlrever, 
Raming 

2o. de uitvoering 

te Westpannerden, ƒ 4400 
» Pannerden. » 4300 
• idem 1 4011 
» Arnhem. » 3575 
» l.obit, » 3825 
a Kuilenburg, » 3097 
» Westervoort, a 3500 

» 3300 
van werken tot normalisee-

te Westpannerden, ƒ 22,400 

ring van de Waal, onder Milligen; ingekomen 9 
bilj., als: 
II. A. Pauwen, 
R. A. v. d. Berg). 
J. II. v. Hezewijk 
F. E. Terwindt, 
,1. v. Oijen Pz., 
W. P. dc Vries, 
L. A. v. Haaften, 

P.mnerdcn, 
l.obit. 
Pannerden, 
Nijmegen, 
Rossum, 
Sliedrecht, 

20,649 
» 19.190 
>. 19,000 
» 18,990 
» 16,966 
» 16,800 
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D E O P M E R K E R . 

II. v. Anrooy Jz., te Zalt-Bommel. / 15.898 
A. G. Huvskes, » Hedel, » 15,815 
Raming » 19,700 

8o. het maken van twee dwarskribben onder 
dc gemeente Tull-en-'t-Waal (prov. l'trecht), 
aan den rechteroever der rivier de Lek; ingek. 
8 bilj., als: 
A. Door Hz., te Sliedrecht, / 6450 
G. Spiering Cz., » Gameren, » 6425 
T. Swots Tz.. I Ameide, » 0400 
B. C. Kortleever, > Wostorvoort, » 6200 
H. v. Anroov Jz., » Zalt-Bommel. B 5648 
J. II. v. Hezewijk, • Lobit, » 5340 
F. E. Terwindt,' B Pannerden, » 6286 
G. J. Mol, » Kuilenburg, » 6279 
Raming • 5800 

4o. de uitvoering van verken tot verbetering 
der rivier dc Maas, onder do gemeente Beesel; 
ingekomen 12 bilj., al: 
F. v. Wijlick, 
H. Unnnels, 
J . V. Vuuren, 
L. A. v. Haaften, 
W. P. de Vries. 
J. A. H. v. d. Venne 
A. Geldens, 
J. Milk,,. 
H. v. Anrooy Jz., 
G. Straatman, 
A. G. Huyskes, 
II. Pcrnot, 
Raming 

te Luik, 
» Maastricht, 
» Zalt-Bommel, 
i) Sliedrecht, 
» Itossum. 
B Bree, 
B Nijmegen, 
B Grave, 
» Zalt-Bommel, 
B Linne, 
• Hedel. 
I Obbicht, 

ƒ 28,100 
> 27,600 
» 26,850 
• 26,640 
i 26.203 
» 26.000 
• 25,900 
» 25,000 
> 25,552 
» 24.580 
» 24,469 
» 24,000 

29.200 
4o. do uitvoering van baggerwerk en daarmede 

in-verband-staande werken in de rivier de Maas, 
onder de gemeente Maasbree; ingek. 6 bilj., als 
H. Pernot, 
A. Geldens, 
G. Straatman. 
J. A. 11. v. d. Venne 
A. G. Huvskes, 
.1. Billen. 
Raming 

K< 1,(111 (Fr.), 15 Dec. 

te Obbicht, 
» Nijmegen, 
» Linno, 
» Bree, 
> Bedel, 
» Grave, 

5,250 
13.0C0 
18,580 
11.000 
10,888 
8,750 

13,050 
het bouwen van een 

boerenwoonhuis met schuur, bij de .Middenvaart, 
voor jhr. Speelman, to 's-Hage; ingekomen 12 
bilj., als: 
L. Leeuw, F.chten. ƒ 9420 1 

A. Wielsma, Bergum. » 7797 
1). v. d. Meer, Kloostertille, » 7200 
H. Schotkamp, Avereest, » 6'jOO 
K. Tolman, Boombergen, » 6451 
P. M. do Vries, Lemmer. » 6300 
J. K. v. d. Meer. Nijeboltwolde, » 6174 
S. Brugge, Spange-Weststellingwerf, » 6143 
J. Weis. Vollenhove, » 6135 i 
I). Hoogkamp, Vollegenbrug, » 6097 ' 
L. Brugge, Ossenzijl, » 5956 
W. Mientstra. 't Meer bij Heerenveen, » 5388 

M I a i n in 15 Dcc: bet bouwen van een 
heerenhuis, met bijlevering van eenige materialen, I 
voor F. Keunen, onder beheer van den architect 
J. de Heer, te Tilburg; ingek. 4 bilj., als: 
J. Habraken. Eindhoven. / 17,500 
W. T. Vlokhoven. Stratum, • 15,400 | 
J. W. v. d. Wildenberg, idem » 15.220 
M. Hezemans en J. v. Rooij, Eindhoven, » 14,187 , 
gegund. 

Z a a n d a m 16 Dec.: het doen van vernieu-| 
wingen aan- en het driejarig onderhoud van de ! 
voormalige bansluizen enz., van den polder 
AVestzaan; ingek. 5 bilj.. als: 

W. Bokhoven, tc Gouda, f 16,666 
A. Luijendijk en 

C. Molenaar, n Waddinksveen, B 14,700 
II. Jongenburger, » idem » 14,350 
P. Verbruggen, D idem » 14.279 

(.Knilng, ii 16 Dec.: het uitvoeren van eenige 
veranderingen aan het gemeentelijk gebouw in 
de Oude-Roteringestraat; ingek. 20 bilj.; mimtc 
inschr. J. Ibelings, tc Groningen, voor ƒ13,233. 

Vot ida , 16 Dcc: de levering van dc ged. '87 
voor de gemeente benoodigde materialen, enz.; 
minste inschr. waren: 

beneden tarief 
Eikenhout, K. v. d. Torren, Waddinksveen, 12°/0 

Amer. gr. hout, W. Hoogendijk Wz., Gouda, 1650/0 

Grenenhout, idem 13% 
Dennenhout, idem 13°|0 

Delen, A. de Jong en Zn., idem, 18% 
Rondhout, W. Hoogendijk Wz., idem, 13% 
Ijzerwerk, J. J. Verdries, idem, 15% 
Spijkers enz. idem. 13°/0 

Lood. zink en soldeer, idem, 4% 
Verfwerk en glas, M. Neuts, idem, 10°/„ 
Teer, J. Ypelaar, idem, 80% 
Kalk, A. Jonker en Zn., idem, 15% 
Grint. W. J. Vermeulen, idem, 22% 
Zand. I.. Broere, 5° 0 

Fijne puin. 1000 M«, D. v. Kleef, Waddinksveen, 
/'985, 
'Ben-Ahinkeien, 50,000 stuks i * | | e i E. Jansen en 

Ed. Bullion. Luik. ƒ18 p. m.; 
440 M. trottoirbanden Louis Goffin en Co., 

idem. /' 1.84: 
100.000 ' blauwe Usclstraatklinkers, Schaly en 

Bekkei-. Schoonhoven.,/' 5.98 p. mille: 
30,000 Uselmetselplavei,' F. van Lange Lz., ad 

/' 5.75 p. m.; 
59,000 Vechtsche straatklinkers,V-vorm, Wed. J. 

Bruut, ƒ 13.68 p. mille; 
25,000 Vechtsche str. klinkers W-vorm, Van Del

don en Co., ƒ 14.74 p. mille; 
het onderhoud der straten, II. Lamers, Eltcn, 

ƒ 0.105 per M». 
Alles gegund. 
Woerden , 16 Dec: het afgraven van een ge

deelte van den Grooten Binnenwal en andere 
daarmede in verband staande werken, benevens 
het maken van een brandput met geleidingen 
enz., in 2 perceelen, voor rekening der gemeente. 

Perc. 1, ingek. 13 bilj., als: 
W. I.nhc, 
C. Krachten, 
P. Boks, 
J. de Jong Sr., 
M. Bot, 
L. van Zon, 
Joh. de Vaal, 
J. Fruitier, 
P. Sterk, 
N. S. Pott. 
J. Radix. 
M. van Meyere, 
A. van llozik. 

Perc. 2, ingek. 6 bilj., als: 

te Kerkdriel, 
» Utrecht, 
ji Amersfoort, 
» Ammerstol, 
u Vlaardingen, 
» Purmerend, 
» Gouda, 
» l'trecht, 
» Heukelom, 
» Buiksloot, 
> Woerden, 
i> Oudckerk afd. 1 Jssel. 

Kerkdriel, 

J. Leguit Jr., 
Gebr. Geils, 
J. Otter, 
Gebr. Vredendniii. 
D. Verlaan & Zn., 
Raming 

H a a r l e m . 16 Dec: 

Zaandam, ƒ 4980 
Westzaan, » 4856 
Koog, B 4855 
Zaandijk, H 4844 
Zaandam, > 4838 

ƒ 4849.98' 
het driejarig onderhoud 

tl Nieuwediep, t 8400 
Helder, > 6753 
Amsterdam, » 6666 
Holder, > 6469 

1 Pellen. ,i 6320 
1 Melder. 

Nieuwediep, 
II 6300 

t 
Melder. 
Nieuwediep, » 6258 

• Helder, » 6226 

van de Heldersche zeewering, behoorende tot de 
Rijkszoewerken in Noord-Holland; ingekomen 8 
bilj.. als: 
A. Bos. 
P. Spruit, 
G. D. v. Doorn, 
G. Moorman, 
J. Giltjes, 
De Waard en Wijker, 
Gebr. Jansen, 
D. de Vries. 
Raming f 7200 per jaar. 

<.i,u,ia . 16 Dec: het uitvoeren van vernieu
wingen en reparation aan- benevens hot onder
honden van de inaeliinegebouwen. woningen, 
sluizen, bruggen, duikers, scheringen en getim
merten van den Zuidplaspiilder. van 1 Jan'87— 
81 Dec. '90, in drie perceelen en iu massa. 

Perc. 1 en 2 afzonderlijk, geene inschrijvers. 
» 3. ingek. 3 bilj., als: 

L. v. Reeuwijk Pz.. Niouwerkerk a/d. IJsel, /' 1234 
J. Kloosterman, Waddinksveen, B 1187 
J. J. Tainse. Rietveld. » 1167 

Massa perc. 1 en 2. ingekomen 4 bilj.. als: 

G. Snel, 
L. van Zon, 
P. Sterk, 
J, W. Blok, 
A. van Hezik, 
J. Radix, 

Massa, ingek. 1 
N. S. Pott, 

Langweer , 16 

te Woerden, 
> Purmerend, 
» Heukelom, 
» Woerden. 
» Kerkdriel, 
t» Woerden, 

bilj., van: 
te Buiksloot, 

Dec.: het bouwen 

/' 4944 
» 4472 
» 3800 
0 3782 
, 3780 
» 3500 
B 3490 
> 3233 
» 2620 
» 2749 
» 2540 
II 2470 
» 1982 

ƒ 558 
B 545 
» 538 
B 535 
B 512 
B 456 

ƒ 3300 
van een 

E. Aberson, te Steenwijk, ƒ 3837 
R. A. v, d. Bergh, > Pannerden, • 3800 
D. A. Schretlen & Co., B Leiden, » 8796 
De Vries Robbé & Co., B Gorichem, B 8750 
G. J. Wispelweij & Co., i Zwolle, i 3728 
R. Hunse Jr., » Assen, » 3686 
T. Roijakkers & Zonen, • Helmond, » 3665 
J. v. d. Braak, B Apeldoorn, » 3636 
P. II. Hermann: B Utrecht, B 8534 
II. J. Buitenhuis, » Nunspeet, » 3450 
Raming » 3840 

2o. net onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan het Rijks
archiefgebouw te Arnhem, van 1 Jan. '87—31 
Dcc '88; ingekomen 11 bilj., als: 
J. II. de Vries, te Arnhem, ƒ 2400 
A. en N. W. v. Daalen, B idem B 2398 
A. Jas. » idem t 2385 
B. Bolder, B idem . 2289 
J. II v. Riel, B idem B 2266 
Ph. de Leeuw, i> idem B 2260 
II. v. d. Sand, i idem » 2253 
L. 11. Hassolbach Jr., s idem » 2240 
J. ile Ruijter. B idem B 2199 
J. P. Welsing, » idem . 2188 
J. W. Janssen, » idem B 2188 
Raming B 2550 

3o. het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-
landbouwschool te Wageningen, van 1 Jan. '87— 
31 Dec, '87; ingek. 5 liilj., als: 
J. Haar Hz.., te Wageningen, f 8320 
P. de Leeuw, » idem » 8296 
II. A. J. Popping, » idem i> 8290 
Wed. H. de Vries Rz., » idem B 8218 
J. Goossen, > idem » 8156 
Raming B 8344 

4o. het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
Rijks-hoogore-burgerschool te Winterswijk, van 
1 Jan. '87—31 Dec. '88; ingek. 3 bilj., als: 
II. J. te Siepe, te Winterswijk, f 1359 
G. J. Toebes, » idem B 1320 
C. ter Haar, » idem » 1240 
Raming n 1600 

A r n h e m , 17 Dec: het onderhouden van het 
gebouw van het prov. best. van Gelderland; 
ingek. 11 bilj., als: 

te Arnhem, 
Daalon, n idem 

idem 

onderwijzers woning, voor rekening der gemeente 
Doniawèrstal; ingek. 8 bilj., als: 
F. B. Haven, i 
T. K. Brouwer, 
J. Haarsina, 
S. Veltman, 
D. Hoogkamp, 
C'. de Vroeg, 
D. Wielinga, 
M. E. Hettinga, 
gegund. 
Raming 

Xwolgen-Tienraai, 

Idskenhuizen, 
Bovenknijpe, 
Balk, 
St.-N'icolaasga, 
Follega, 
Terwispel, 
Idskenhuizen, 
Langweer, 

/' 3553 
B 3144 
B 2722 
> 2720 
B 2687 
» 2638 
» 2474 
B 2327 

/"2425 
16 Dec: het bouwen van 

en nieuwen toren met transept, grot en sacristie 
aan do kapel van Klein-Lourdes, te Tienraai, 
onder beheer van den architect J. Kayser, te 
Venloo; ingek. 7 bilj., als: 
J. v. Groeuendaal, 's-Hage, / 9173 
H. de l i Roij, Kessel, » 8048 
A. Korting, Bergen, » 7989 
I'. M. Freulich, Broekhuizen, » 7767 
.1. Schreven, idem B 7699 
A. Lichteveld, Bergen, B 7625 
J. Scliatorjé, Tegelen, B 5619 
""Arnhem. 17 Dcc. onder beheer van het 

ministerie van waterst. enz.: lo. het vervangen 
van een houten door een ijzeren draaibrug over 
hot Apeldoomsche kanaal; ingek. 10 bilj., als: 

A.Mas, 
A. en N. W. 
J. de Ruijter, 
F. Simmelink, i idem 
J. II. de Vries, » idem 
J. P. Welsine, B idem 
II. v. d. Sand, • idem 
J. W. Janssen, B idem 
Ph. de Leeuw, II idem 
B. Bolder. B idem 
J. H. v. Riel, » idem 

*f liwaneheek. 17 Dec.: het bouwen van twee 
scholen en drie ondenvijzerswoningen en het 
doen van herstellingen aan één school met bij
levering van alle materialen, onder beheer van 
den ingenieur C. W. Sneliebrand, te Dalen; 
ingek. 9 bilj., als: 
A. de Bie, Nieuw-Amsterdam, 
A. v. Dijk, Groningen, 
W. Timmerman, Stadskanaal, 
A. J. Woltersom, Koevorden, 
R. Postma. Nieuw-Amsterdam 
J. L. de Vries, Oldeholtpade, 
J. Kleinmeijer, Avereest, 
K. .1. Kalt, Heerenveen, 
Raming 

' • -Hage, 17 Dec: het rioleeren en herbestra-
ten van de Verlengde-Falckstraat, aldaar; minste 
inschr. J. C. de Graaf, te 's-Hage, voor ƒ 3149. 

f 1645 
3 1542 
B 1480 
» 1449 
> 1423 
» 1396 
B 1391 
» 1380 
» 1379 
B 1340 

1296 

ƒ 39,962 
» 37,539 
» 36.799 
B 36,700 
B 36,547 
> 35,999 
B 34,939 
B 82.988 

35,510 

B IJ V O E G S E L 

D E O P M E E K E R 
van Z A T E R D A G 25 D E C E M B E R 1886. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag , 27 Dec . 

L e l d e n , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. bet onderhouden van vei-schillende werken, behoorende tot Zijldijk 

en Leiderdorpschei i weg, ged. 4 achtyreenvolgende jaren; 
2o. het onderhouden van de Spanjaardsbrug met de pachters woning, 

ged. 3 achtereenvolgende jaren. Aanw. gehouden. 
A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het dempen van 

slooten en het ophoogen van een deel van die gedempte slooten in 
aansluiting met de omgelegen gronden, tot vorming van een terrein 
voor den bouw van stallen voor den stadsreinigiugsdienst. lui. bij den 
stadsingenieur, raadhuiskamer no. 106. (Zie advert, in n°. 51.)) 

A r n h e m , te 1 uur, door de commissie voor dc gemeen te reiniging, 
Eusehiusplein no. 11: de levering van magazijngoederen voor '87, be
staande in zinken deksels, privaatbrillen, rogge, borstel- en touwwerk, 
verfstollén, geweven goederen, klein gereedschap, petroleum, kaarsen, 
olie hout- en ijzerwerk. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het onderhouden der openbare pompen, ged. '87; 
2o. het leveren van verschillende boutwaren, ged. '87; 
3o. bet leveren van gegoten-ij ze ren straatkolken; 
4o, het verbreeden van een gedeelte der Singelgrachten langs den 

Noordwal en den Zuid-Iiinnensingel, benevens het bouwen van een wal-
muur langs die verbreedingen en langs een gedeelte van de Veenkado. 

W a g e n i n g e n . te 1 uur, door burg. cn weth.: 
lo. het leveren der brandstollen voor de. gemeentegebouwen, ged. '87; 
2o. hot volbaggcren der gaten aan den Nieuwen Weg in 1 perc. 

Aanw. to 11 uren; 
3o. hot onderhoud der gemeentegebouwen over '87, in 4 perc. en 

in massa; 
4o. het in deugdelijken staat brengen en onderhouden der stadspom-

pen, voor den tijd van 3 jaren, ingaande l Jan. '87; 
5o. het maken van 2 bergplaatsen van puin en vuil, afkomstig van 

de mestpluis en eene afschieting met latwerk van do overdekte speel
plaats bij school no. 1. 

A r n h e m , te 6 uren. door Schaell'er & Co.: eenige veranderingen aan 
het café Roijal, in de Kortestraat, no. 27. Aanw. 27 Dec, te 11 uren. 

V e e n d a m . te 7 uren, door buig. en weth.: 
lo. de levering van de ged. '87 benoodigde bouwmaterialen; 
2o. idem van de in '87, '68 en '80 benoodigde drukwerken, schrijf-en 

kantoorbehoeften; 
3o. idem van de in *87, '88 en '80 benoodigde schoolboeken, school-

behoeften en leermiddelen ten behoeve der openbare lagere scholen in 
de gemeente Veendam. 

R o z e n d a a l (N.-Hr.), door burg. en weth.: het onderhouden der open
bare zandwegen onder lïozendaal en Nispen, in 11 perc. 

D i n s d a g , 29 Dec . 
A m s t e r d a m , te 11 uren. door den \ice-admiraal, directeur en kom-

mandaut der marine: het vernieuwen van een gedeelte der houten 
loopbrug in het marinedok van 's Rijkswerf. Aanw. gehouden. 

A m s t e r d a m , te 11 uren, door den viee-admiraal, directeur en kom-
mandant der marine: het maken van eene werkplaats met ketelhuis en 
eene wachterswoning met bijbehoorende werken aan het zijkanaal F, van 
het Noord zeekanaal. Aanw. gehouden. 

A s s e n , te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van hei-stellingen en vernieuwingen aan de Rijks-hoogere-burgerschool 
te Assen, van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec. '88. Inl. bij den rijksbouw
kundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofdopzichter 
der universiteitsgebouwen J. C. Hubscher, te Groningen. Aanw. 
gehouden. Raming f 1282. 

M i d d e l b u r g , te D/ 2 uren, door burg. en weth.: de levering van de 
ged. '87 voor de gemeente, benoodigde bouwstolVen, als: plaatzand, hout
waren, verfstofl'en, kalk, tras en cement. 

d i ronlngen , te 8 uren, door den architect J. P. Hazen, in 'thuis de 
Beurs: het verbouwen van het pakhuis, bekend onder lett. P no. 649, 
staande en gelegen noordzijde aau den Nieuwen Weg. 

R o t t e r d a m , in bet Timmerhuis: de levering van getrokken en 
vlakke Waalklinkers, Waalhardgrauw, Waal boerengrauw, straatklinkers 
uit Utrecht of van de Maas, Uselstraatplavei en beste harde Uselonder-
steen. Eseaussijnsch-steonen trottoirbanden, Luiksche kluitkalk, grèskeien, 
porphierkeien, Ben-Ahinkeien, Niedermendiger-Iavakeien, steenslag van 
natuurlijke steen, grove grint, grint/and, eiken-, grenen-, dennen- eu 
vuren timmerhout, gegoten-ijzeren straatsyphons en straat berrie randen, 
staaf-, band- en plaatijzer. (Zie advert, i» «•„ 50.) 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: de levering van tegels, dakpannen, 
kannenbuizen, pleister, tras, portland-cement, touwwerk, hennep, snuit 
van vlas, teer, bruinwerk, mos, stiookdweüen, blok mak eis werk, borstel-
makci-swerk, sponzen, groen laken, tochtvries, grijs linnen, behangsel
linnen, atheemdoeken, wollen- en linnen dweilen, gordijnlinnen, grond-
papier, singel, meubelkoord, band, gasbranders, glazen ballons, lampen
glazen, zeemvellen, lener, patentolie, groene zeep, kaarsen, turf, houtskolen 
bezems, boenders, manden, zink, lood, looden- en veitind-looden buizen, 
metalen main- en tapkranen, spijkois, ijzerwaren, kolenbakken, staal, 
verfwaren en vensterglas. (Zie advert, in H*. 50.) 

A m s t e r d a m , door den architect J. It. Wijnstok Jr.: het bouwen 
ener stooindiamantslijporij met bijkomende werken op een terrein, 

e legen aan de Prinses-Wil helminast raat, gemeente Sloten. Inl. bij 
genoemden architect. 

M a r g r a t e n (L.), door burg. en weth.: het rnaken van deaardebancn 
en verschillende kunstwerken ten behoeve van drie aan te leggen 
kiezelwegen in de gemeente Margraten. Aanw. gehouden. Ramiii"-
f 6300. 

W o e n s d a g , 2B IIte 
' s - l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken vau het noordelijk deel der werken tc Gorichem, behoorende tot 
de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amster
dam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, 
den ingenieur Eschor, te Gorichem, en voorzoovee! de militaire werken 
betreft, bij den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te Gorichem. Aanw. 
gehouden. Haming / 073,000. 

Drachten (Fr.), to 11 uren, door burg. en weth. vimSrnallingerland: 
het maken eener houten dakbekleediug op bet achtergebouw der hiiizinge, 
bewoond door IJacrt. Aanw. 28 Dec, te 12 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van de aardebaan, de kunstwerken, de overgangs- en eenigo 
andere werken voor het gedeelte van 's-Gravenlundsche kade nabij 
Schiedam tot den oostelijken oever van de Hoouervüet, van den spoor
weg Rotterdam—Hoek-van-Holland, in twee perceelen en in massa. Inl. 
bij den oerstaanwe/end-higenieur tier Staatsspoorwegen, te Rotterdam. 
Aanw. gehouden. Raming: perc 1 /300,300, perc 2 / 460,500. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het onderhoud van- en het doen van herstellingen aan de school

gebouwen, sclioolmeubnlen on onderwijzerswouingen: 
2o. het onderhoud van- en het doen van eenige herstellingen aan 

verschillende gemeentegebouwen en meubelen: 
3o. het schoonhouden en witten van vei-schil lende gemeentegebouwen; 
4o. het onderhoud der openbare pompen; 
5o. de levering van zand; 
6o. de levering van 50.000 Friesclie bakklinkers, le soort, en 50.000 

Friesclie gele machinale hnkklinkers. 
Bilj. inzenden uiterlijk 28 Dec, vóór 5 uren. 
R i i l n e r u o l d , te 1 uur, door burg. en weth.: de vergrooten en 

vertimmeren van het gemeentehuis en van eene woning, lui. bij den 
architect S. II, van der Veen, te Meppel. Aanw. gehouden. 

A r n h e m , te 2 uren. door de architecten G. J. van Gendt en C. M. 
G. Nieraad, in het Centraalgebouw: het verbouwen van een woonhuis 
aan de I.'trechtschestraat, te Arnhem. Aanw. 28 Dec, te 11 uren. 

Iloogezand (Gron.), te 3 uren, door burg. en weth.: het verbouwen 
van een perceel tot gemeentehuis. Inl. bij tien architect J. P. Hazen, 
te Groningen, en den gemeen teopzichttr Alons. Aanw. 27 Dec, te 
10 uren. 

W c m e l d l n g e {Zeel.}, te 3 uren, door Corn. Daane: het afbreken der 
bestaande en het bouwen eener nieuwe herberg eu stalling, lui. bij 
den architect A. le Geren., te Kruiningen. Aanw. te 11 uren. 

L e e u w a r d e n , door jonkvr. ('. baronesse du Tour van liellinchavo, bij 
L. Harinenzou: het bouwen eener stelphuizing onder Marrum. Inl. bij 
den architect II. R. Stoett Fz., te Leeuwarden. Aanw. gehouden. 

D r a c h t e n (Fr.) door burg. en weth. van Srnallingerland: 
lo. het doen van timmerwerk, metseluai-swerk, koperslagerswerk, 

kachelmakers'verk, sniidswerk, verf- en glazenmakerswerk aan de ge
meente- en dorpseigendonniien; 

2o. het voor '87 bcnoodigil gewoon dagelijksch onderhoud van: a. den 
kunstweg Xijtap—Rottevalle: b. den kunstweg Nijegasterhoek—Oudega 
met deu sintel weg te Oudega; c. het besinteldo gedeelte der Folgera-
laan met den nieuwen zandweg door Drachtster Compagnie; d. den 
sintelweg van al'de Postbrug tot en door Roornbergum; 

3o. het grind- en macadam mennen over den weg Nijegasterhoek— 
Oudega. 

Donde rdag , 3 0 Dec . 
A r n h e m , te l l ' / j uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van een brandspuitbuisje, het doen van eenige ver

bouwingen aan het jiolitiebureau en het maken van twee openbare 
waterplaatsen; 

2o. liet verbeteren van eenige wegen in de gemeente en het uitvoeren 
van eenige andere werkzaamheden. (Zié advert.) 

K i i u r l o o (Geld.), te 3 uren, het afbreken eener behuizing en het 
bouwen van een kofliehuis en eene schuur, aldaar. Aanw. gehouden. 

A m s t e r d a m , te 8 aren, door het best. van de Coöperatieve Winkel-
vereeniging, district Amsterdam der vereeniging Eigen Hulp, in het 
koffiehuis ile Roode Leeuw: het verbouwen vau de perceelen aau den 
Singel no. 211 en de Spuistraaat no. 170, aldaar. 

D r a c h t e n (Fr.), te 8 uren. voor rekening en ten huize van W. van 
Klom, notaris aldaar: bet bouwen eener étage op zijn woonhuis. Inl. bij 
den architect D. D. Duursma. Aanw. 28 Dec, te 12 uren. 

V r i j d a g , S t Dec. 
' s - B o s c h , te lO'/j uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: bet driejarig onderhoud der werken 
van de Zuid-Willemsvaart, voor het gedeelte in de prov. Noord-lfrahant. 
Inl. bij don hoofdingenieur in het 0e district, den arrondissements-
ingenienr Keurenaer en den opzichter Weehuizen, allen te 's-Rosch, en 
den opzichter Pommée, te Aarle-Rikstel. Aanw. gehouden. Raming 
/ 3U,fiOO per jaar. 

t.outin . te 11 uren, door L. Elberveld: het bouwen van een bouw
manswoning niet aanliooren in den polder Willens bij gouda. Inl. bij 
den bouwkundige C. P. W. Dossing I*z., te Gouda. Aanw. 27 Dec, to 
lO'/a uren. 

A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van waterst enz., aanbot 
gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van het Apeldoom
sche kanaal, prov. Gelderland, ged. '87—'V0. Inl. bij den hoofdingenieur, 
tc Arnhem, den ingenieur Van Manen, te Zutfen, den opzichter Van 
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Kust, te Apeldoorn en don bnitengewoon-opzichter Men lemens, te Dieren. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 23.000 por jaar. 

A r n h e m , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het aanbrengen eener h< planting met op-
uuniule linilehoomen langs het KKIe perceel der Rijk ;grootc-wogon in 
Gelderland. Inl. hij den hoofdingenieur, te Arnhem, den ingenieur Van 
Manen, te Zutfen. en den opzichter Schreuder, te Doesburg. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ750. 

Kneek . te 1 uur. door burg. en weth.: de oude: houdswerken aan 
gebouwen enz., ged. '67. Inl. bij den gemeente-architect 

Z a t e r d a g , I J a n . 1XW7. 
O u d k e r k (Fr.), door K. S. Miedema: het al breken eener oude- en 

wedempbouwcn eener nieuwe hooronhuizing met schuur, nabij Hartlehiem 
onder Oudkerk. lid. bij den architect K. van der Heulen, aldaar. Aanw. 
28 Dec, te 10 uren. 

M a a n d a g , '1 J a n . 
' s - l l n g c , te l l ' / . uren. door het ministerie van binnenl zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan de gehouwen der Kijks-hoogere-
hurgersehool te Gouda, van den dag der goedkeuring van de aanbeste
ding tot en met 61 Dec. '88. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de 
onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofdopzichter der univer-
siteitsgs'bnuwen K. ile Hoer Hz., te Leiden. Aanw. 27 Dec, te 1 uur. 
Raming /' 2310. 

' • -Hage , te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van een ge
deelte wahnuur langs de haven ten zuiden der Hangbrug te Scheve
ningen. Aanw. : l l Dec. te 11 uren. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van steenkolen ten behoeve van stoomwerktuigen der 

gemeente, ged. '87; 
2o. het stellen van trottoirbanden en leveren van steenhouwersarheid 

ged. '87. 
Inl. hij den stadsingenieur, raadhuiskamer no. 106. 

D i n s d a g , 4 J a n . 
R o t t e r d a m , te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van eene 

school aan de Hroedestraat. Inl. aan het stadstimmcrhiiis. Aanw. 28 
Dec, te 11 uren. (Zie advert, in »°. 51.) 

W a r n s d a g , 5 J a n . 
Maasaliils, tc 12 uren, door burg. en weth.: liet met zand ophoogen 

van een terrein en de verder uit te voeren aardewerken, tot het maken 
van een algemeene begraafplaats. Aanw. 30 Dec, te 11'/, uren. 

Ter -Ane le r -Veenen (Gron.[. te 12 uren. donr het bestuur van het 
waterschap Ter-Apeler-Veenon, ten Verlaatshuize: het maken en leggen 
van een grondp mp onderlangs den 2en Valterrnond, iu de ter weers
zijden liggende wegen, Bilj. inzenden 1 Jan.. ten Verlaatshuize Ter-
Apelei-Verlaat. Aanw, 20 Dec, tc 12 uren. 

L e l d e n , te 1 uur: het bouwen van vier burgerwoonbuizen aan den 
Soeterwoudschen singel. Inl. bij den architect Jacobus van der Heijden. 
Aanw. 4 Jan.. te 12 uren, 

Heden (Geld.), te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het verbroeden en verharden van den weg, loo pende uit den 

Ilarderwijkerweg naar de losplaats en het station van den Kon. Ned. 
Locaalspoorweg te Laag-Soeren, benevens het dichten der slooten langs 
genoemden weg; 

2o. het leveren der brandstollen voor de openbare scholen en het 
gemeentehuis, iu :1 perceelen en in massa; 

So, het leveren der grint voor de wegen, in .'! perceelen; 
4o. het onderhoud der schoolgebouwen niet meubilair en der onder-

wijzerswoningen; het schoonmaken der schoolgebouwen en meubilair en 
het leveren van schoolbanken en eenig meubilair, in 9 perceelen. Hilj. 
inzenden te 12 uren. 

D e n d e r d a g , S J a n . 
t r o u w , te 11'/, "ren, door burg. en weth. van Idaarderadeel: 
lo. het bouwen eener openbare lagere school met 8 lokalen te Roorda-

huizuin; 
2o. het bouwen eener openbare lagere school met 1 lokaal te Prions; 
So. het leveren van de voor bovengenoemde nieuwe school vertrekken 

benoodigde meubels, 
Aanw. 30 Dec. Inl. bij den geineenteboiiwkundige. 
N i e u w e r a m s t e l . (N.-IL). door het bestuur der naamlooze vennoot

schap Overtoom: het bouwen van een ijzeren ophaalbrug en den onder
bouw van een 2e brug over het kanaal in den Stads-en Gnilshuis|>oldor. 

H a a r l e m , te 2'/2 uren. door het departement van binnenl. zaken, 
aan het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van en het doen 
van hei-stellingen en vernieuwingen aan de gehouwen der Rijks-academie 
van Beeldende Kunsten te Amsterdam, van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot en met 31 December 1888. Inl. bij den rijks
bouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te's-llage, endenhoofd-
opzichter der universiteitsgebouwen K. dc Boer Ilzn., te Leiden. Aanw. 
30 Dec. lo 11 uren. Raming /'3200. 

V r i j d a g , 7 J a n . 
H o r n j u m (Fr.), door den architect F. Brouwer: het afbreken der 

oude hocrenhehuizing op Indijk onder Boziuii. bewoond door de Wed. 
Veenstra, en het houwen eener stelphuizingenz., aldaar, met bijlevering 
der materialen. Aanw. 3 Ian., te 1 uur. 

Kroningen, te 12 uren. door het ministerie van binnenl.zaken, aan 
het gebouw van het prov! best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan de gehouwen der Hijks-hnogere-
bingorschool te Groningen, van den dug der goedkeuring van de aan
besteding tot en met 31 Dec '88. Inl. bij den rijksbouwkundige voor 
de onderwijsgebouwen enz., te 's-llage, en den hoofdopzichter der 
universiteitsgeboouwen J. C. Hubscher, te Groningen. Aanw. 31 Dec, 
te 12 uren. Raming ƒ 3540. 

I l i n s d a g . I t J a n . 
Hoofdplaa t (Zeel.), te 3 uren, door het best. der waterkeering van 

den calamiteusen IXoofdplaatpolder, in de directiekeet: het maken van 
werken tot verdediging van den oever in peilraai 1. Aanw. 4 en 7 Jan. 
van 10—12 uren. Raming / 56.385. 

W o e n s d a g , 12 J a n . 
Schalkwijk (l'tr.). te 11 uren, door het best. van het waterschap 

Schalkwijk, iu het Gemeentehuis: het leveren en planten van 286 
eiken boomen. 

A m s t e r d a m , te 1 uur. door het ministerie van koloniën, in een 
der lokalen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: de levering 
van diverse benoodigdheden, in 41 perceelen. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Hreda , 14 Dec: het bouwen van een woon

huis met stalling en schuur op een terrein onder 
Prinsenhage, onder beheer van den architect 
J. A. Ooines; aangenomen door A. Spranger, te 
Prinsenhage, voor ƒ 2291. 

's-Hage, 17 Dec: de rioleering en herbestra
ting van de Verlongde-Faleksti aat; ingekomen 
11 bilj., als: 
G. A. v. Spanje, Rotterdam, f 4812 
G. v. d. Drift, 's-Hage, » 4800 
II. v. Bergen Henegouwen, idem » 4700 
A. Korteweg, Zevenbergen, » 4574 
J. de Bruijn, 's-llage, » 4495 
P. Kraaijenveld, idem » 4470 
F. Roest, idem a 4300 
G. Keij, Rotterdam, a 4195 
J. Roodenrijs, 's-llage, > 4100 
II. Jongenburger. Waddinksveen, » 3840 
J. C. de Graait 's-llage, i 3194 

L e e u w a r d e n , 18 Dec: het afbreken der oude 
en het bouwen eener nieuwe stelphuizing niet 
hijlevering der materialen, te Ypecolsga, onder 
beheer van den architect F. Brouwer, te Kom
min j ingek. 14 bilj., als: 
W. J . Gijsen, te Woudseud, ƒ 14,708 
S. A. v. Randen, » Klahuizen, a 13,689 
K. J. v. d. Schaaf, » Terhorne, a 13,638 
K. Tolman, a BiMinbcrgum, » 13.407 
L. R. Iïijnja, • Woudsend, a 12,993 
G. Lanting, > Deei-sum, a 12,904 
3. R. Jansma, a llallum, t 12.885 
J. v. d. Steeg, a Hardegarijp, » 12,872 
D. K. Wielcnga, a Idskeubllizeii, s 12,868 
E. II. v. d. Veer, a Sondel, » 12,700 
J. II. v. d. Meulen. a lleiiiehun, a 12.648 
J. A. Konst, a Bakhuizen, a 12.548 
D. L. Hoogkamp, a Follega, » 11,984 
M. J. Schotanus, » Boxum, a 11,880 

l l ren rijp, 18 Dec: het bouwen van eene 
nieuwe stelphuizinge te Tzuin, voor rekening 
der Herv. gemeente; ingek. 17 bilj., als 
IJ. Schuitemaker, 
S. T. de Vries, 
W. F. Anneina, 
H. v. d. Valk, 
J . en S. Timmenga. 
G. A. v. d. Wal, 
P. Wcstra, 
S. de Zee, 
J. Boorsma, 
F. Bruinsma, 
A. S. Visser, 
J. v. d. Leij, 
T. Gaastra, 
II. Eldering. 
R. v. d. Weide, 
S. Smits 
W. T. de Groot, 

Utrech t , 18 Dec.: 
de sluis te Vrees

wijk; ingek. 4 bilj., als: 
P. Leenders, te Utrecht, ƒ 3100 
F. Scheepbouwer, a idem » 2985 
J. K i-achten, a idem > 2623 
.1. Barneveld, » Vreeswijk, a 2180 
gegund. 

2o. het eenjarig onderhoud van den straatweg 
L'trecht—Vreeswijk; ingek. 6 hilj., als: 
P. Boks, te Amersfoort, ƒ 6900 
J. Fruitier, a Utrecht, » 6041 
E. Scheepbouwer, » idem » 5890 
J. Barneveld, a Vreeswijk, a 5450 
J. Krachten, a Utrecht, » 6371 
gegund. 

3o. het eenjarig onderhoud van de sluis Nieuwer-
sluis, enz.; ingek. 3 bilj., als: 
E. Fluijt, tc Loenen, ƒ 2395 
G. H. v. d. Wildt, » Breukelcn a 2310 
W. v. Schaik, a Nieuwersluis, v 2260 
gegund. 

4o. het eenjarig onderhoud van het jaagpad, 
enz., Utrecht—Woerden; ingek. 6 bilj., als: 

te Peins, ƒ 7904 
» Parraga, 
a Franeker, 

i 7895 » Parraga, 
a Franeker, a 7388 
a Uubaard, » 7250 
» Oosterend, a 7245 
» L'estrum, » 7223 
a Arum, a 6972 
a Tjuininarum, a 6936 
a Baijum, 
» Achluin, 

» 6788 a Baijum, 
» Achluin, » 6776 
a Tietjerk, a 6762 
a Ai urn. 
a Britswerd, 

» 6475 a Ai urn. 
a Britswerd, » 6380 
a Suaineer, a 6297 
a Wons, a 6246 
a Berlikum, a 6194 
a Tzum, a 5580 
rekening der gemeente, 

Utr. klink drielingen Van Oost
veen, t'opijn & Co., Jutfaas, ƒ 9.19 

Idem idem, G. L. Mense, Zwain-
merdam. » 9.50 en 9.40 

dc massa. 
('li ' , lnetselsteenen, Th. J. Vermaak, 

Utrecht, / 282 
Kalk, Tras en Porti, cement, J. Schil-

lemans, idem, a 349.90 
Lekzand, P. Kat, Vreeswijk, a 1760 
Heidezand, II. Ilazekamp, de Hilt, > 1250 
Hardst, trottoirhand, V. d. Pol Vink 

en Co., Utrecht 

M. W. Schreudei-s, Amsterdam, 
Ph. Verhruggen, Waddinksveen, 
Dc Rooy en Zonen, Oegstgeest, 
C. Pannevis Jr., Oudshoorn, 
J. Vermeer, Hekendorp, 
Raming 

/ 21,930 
a 21,794 
» 21,447 
a 21,424 
» 20,285 

23,300 

Id. Roosten amen, P. Lagendijk, idem, 
de Wit idem. 

a 1065 40 
» 388.20 
a 1886.125 
» 1546.39 

J. Fruitier, te Utrecht, ƒ2115 
P. Leenders, a idem a 2000 
J. Krachten, • idem a 1923 
E. Scheepbouwer, a idem a 1874 
J . Barneveld, a Vreeswijk, » 1780 
F. de Wit, a Hannelen, » 1760 

5o. het leveren van verschillende materialen; 
minste inschr. waren: per mille. 
Utr. straatklinkers, Th. J. Vermaak, 

Utrecht, ƒ 11.0'Jen 11.98 
Id. id., H. C. v. Stuhenberg, idem, a 11.98 
1.1 se 1 idem, A. C. v. Ilouweningen, 

Gouderak, a 6.48 
en P. v. 't Hof, Stolk-Ouderkerk, » 6.48 
Waal id., Th. J . Vermaak, Utrecht, , 11.98 en 11.89 

Venen, houtwaren, II. de Wit, idem, 
Fikenhout, G. .1. Garsen, Zutfen, 
Verfwaren eu carbolzuur, lil'ina Th. R. 

v. d. Hergh en Zoon. L'trecht, ,i 601.80 
Olie en petroleum, II. C. Visser, Leiden, a 222.20 
Borstelwerk,!'.Il.de Jong, Amsterdam, a 173.155 
Glas,rn-inall.lliuiick&Co.,Rntterdain, » 1U6.225 

Uzer. ijzerwaren en gereedschap, lirma 
Wed. Fokkenherg—Rijinau & Co., 
L'trecht, » 2160.18"' 

Dakpannen en tegels, Van Oostveen 
Copijn & Cu., Jutfaas, » 76.34 

Touwwerk, II. de Gruijter, Uselstein, » 172.09 
Boomen, heesters, bloemstruiken en bloemen, 

I'erc a en e. 3. Smits en König, 
Naaiden, ' ƒ198 eu ƒ 37 

Perc. i, T. de Loos en Zoon, 
Boskoop, a 89.76 

Perc d et: «, Jac Smits, 
Naaiden, » 494.75 en a 399.49 

Perc../, II. v.Straalon, l'trecht, e 135.95 
a f, W.G.J. Yerweij,idem, a 47.30 
Koes, 18 Dec: tie uitvoering van diverse 

onderhoudswerken aan gemeente-eigendommen 
minste inschrijvers waren: 

lo. het timmerwerk en de levering van touw
werk, W. J. v. d. Weert & Zn., 3°/„ beneden 
tarief. 

2o. het metsel-, stukadoor- en steenhouwwork 
A. Smit, b\ beneden tarief'. 

So. het leidekkers-, lood-, zink- en pompen 
makeiswerk, T. A. v. d. Heil, 8% beneden 
tarief. 

4o. het sinidswerk, A. Nonnekes, 7% boven 
tarief. 

5o. het schilder-, behang- en glazeniuakers-
werk, W. Giugnagel, 5°;„ ben. tarief. 

6o. het stolï'eerderswerk, M. D. Ramondt, 
tegen tarief. 

7o. het aard-, kram-, rijs- en glooiingswerk, 
A. Okkee, 8° ; 0 heneden tarief. 

8o. de levering van grint en grintzand, Adr. 
v. d. Klooster, 10°/» henedeii tarief. 

9o. de levering van horstel- en mandenwerk, 
J. Koouian ll°/„ beneden tarief. 

U t r e c h t , 18 Dec: het driejarig onderhoud 
van- en het uitvoeren van eenige vernieuwingen 
aan de Rijks-hulpschtitsluis te Vreeswijk, behoo
rende tot de werken van de vaart tusschen 
Amsterdam en Vreeswijk; minste inschr. was .1. 
Barneveld, te Vreeswijk, f 3500 
Raming a 4560 

U t r e c h t , 18 Dec, onder beheer van het 
ministerie van binnenl. zaken: lo. het onder
houden van- en het doen van eenige vernieu
wingen en herstollingen aan de gebouwen der 
Rijks-hoogere-burgei-school. te Utrecht, van 1 
Jan. '87—31 Dcc. '88; minste inschr. B. 1. van 
Baaien, te Utrecht, /' 2946 
Raming a 3313 

2o. het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan dc 
Rijks-veearLsenijschool. tc Utrecht, van 1 Jan. 
'87—31 Dec. '88; minste inschr. dezelfde, ƒ 9,314 
Kaming , 12,000 

3o. het onderbonden van- en het doen van 
herstellingen aan de gehouwen van de Rijks
universiteit, te Utrecht, van 1 Jan. '87—31 Dec. 
'87; minste inschr. G. J. v. Vloten, Utrecht, f 0472 
Raming a 6020 

4o. het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
gebouwen van het provinciaal best. van Utrecht, 
van 1 Jan. '87—31 Dcc. '88; minste inschr. B. 
3. v. Baaren, Utrecht. ƒ 3890 
Raming » 6000 

He l lev nel s l u i s . 20 Dec: het verlengen en 
uitbreiden van de spoorbaan en het herstellen 
van beschoeiing op 's Rijks werf; minste inschr. 
C. Bos Az., Dordrecht, voor ƒ 5400. 

's-llage. 20 Dec, voor rekening der provincie 
Zuid-Holland: lo. het 2jarig onderhoud van het 
jaagpad langs den Rijn, van Leiden tot de 
Utrechtsche grens; ingek. 9 bilj., als: 
J. de Vaal, Gouda, ƒ 22,700 
L. den Hoed, Delft, » 22,650 
W. Boot, Woubrugge, » 22,600 
C. Leenders, Utrecht, » 22,000 

2o. het 2jarig onderhoud van den havendam 
te Ooltgensplaat; ingekomen 6 bilj., als: 

per jaar 
F. Klein, Sliedrecht, ƒ 888 
B. de Waord, Nieuwenhoorn, a 885 
C. de Groot, Sliedrecht, a 782 
C. Lodder Rz., Willemstad. a 755 
P. Vink. Noordgouwe, a 733 
A. Oosters, Willemstad, > 724.50 
Raming » 800 

L e i d e n . 20 Dcc, voor rekening der gemeente: 
lo. het onderhoud der schoolgebouwen voor 5 
achtereenvolgende jaren, in 7 perceelen; ingek. 

bilj.; 
inschr. voor de massa M. Kapteijn den 

Bouwmeester, Leiden, f 7626 
» S. v. Leeuwen, idem a 6860 

9 
hoogste 

minste 
gegund. 

2o. het onderhoud van het raadhuis, voor S 
achtereenvolgende jaren: ingek. 10 bilj.; 
hoogste inschr. W. v. d. Drift, Leiden, f 1040 
minste » S. v. Leeuwen, idem a 900 
gegund. 

3o. het onderhoud der gebouwen voor 5 achter
eenvolgende jaren, iu 2 perceelen. 

Perc. 1, ingek. 10 bilj.; 
hoogste inschr. M. Kapteijn den Bouwmeester, 

Leiden, ƒ 3610 
minste a S. v. Leeuwen, idem a 3240 
gegund. 

Perc. 2, ingek. 10 bilj.; 
hoogste inschr. W. P. J. Verhaar, Leiden, ƒ 950 
minste » J. J. Planjer. idem a 647 
gegund. 

De aanneiuiugssommeu zijn allen per jaar. 
I l iu igezai id . 20 Dec: bet onderhond van 

diversen, voer rekening der gemeente. 
Perc 1. brandspuitbuisjcs; tiinmerkwerk, 

ingek. 5 bilj., als: 
M. Bulder en G. Remden, ƒ 25 
B. 11. Koning en H. Posthuma, » 24 
J. J. cn (1. A. Beeuker, a 17 
J. Wilbrink en G, Reinders, a 15 
J. Rotting en J. Klein, a 12 

verfwerk, ingek. 5 bilj,. als: 
11. Posthuma en B. Koning, f 24 
G. Hcindcrs en J. Wilbrink, a 20 
J. Reiziger en K. v. d. Ark, a 17 
W. F. Lentz en T. Veenma, » 16 
B. Leutscber en R. Ratsma, a 14.50 

Perc. 2, telegraaf- en postkantoor en direc
teurswoning; timmerwerk, ingek. 5 bilj., als: 

IJ. 11. Koning en H. Posthuma 
J. Rotting en J. Klein, 
M. Bulder en G. Reindeis, 
J. J. en (1. A. Beenker, 
J. Wilbrink en G. Reinders, 

verfwerk, ingek. 5 bilj., als: 
J. en R. .1. Coops, 
G. Reinders en J. Wilbrink, 
J. Reiziger en K. v. d. Ark, 
B. Leutscber en R. Radsina, 
W. F. Lentz en T. Veenma, 

Perc 3, school en woonkamer voor m. u. 1. o, 
i dc daarnaast staande behuizing, scholen en 

woningen, noord- en zuidzijde te lloogczand en 
die vooraan de Kalkwijk; timmerwerk, ingek. 4 
bilj., als: 

M. Bulder en G. Reinders, 
J. Rotting en J. Klein, 
J. J. en G. A. Beenker, 
J. Wilbrink en G. Reinders, 

verfwerk, ingek. 4 bilj., als: 
J. Reiziger en K. v. d. Ark, 
J. en R. .1. Coops. 
B. Leutscher en R. Radsina, 
W. F. Lentz en T. Veenma, 

Perc 4, scholen en woningen te Boveu-Kalk 
wijk en Kiel windeweer; timmerwerk, ingek. 3 
bilj., als: 

M. Bulder en G. Reinders, 
J. J. en G. A. Beenker, 
J. Rotting cn J. Klein, 

verfwerk, ingek. 3 bilj,. als: 
11. Posthuma en B. II. Koning, 
B. Leutscher en R. Radsina, 
W. F. Lentz en T. Veenma, 

Perc. 5, scholen en woningen te Kropswolde, 
Foxhol en Westerbeock; timmerwerk, ingek. I 
bilj., als: 

M. Bidders en G. Reinders, 
J. Rotting en J. Klein, 
J. Wilbrink en G. Reinders, 
J. J. en G. A. Beenker, 
R. II. v. Delden en H. Drijver 
J. Voorma en R. Hauiininga, 

f10 
a 53 
a 42 
a 83 
» 33 

ƒ 7 0 
a 60 
a 49.60 
a 38.80 

33 

ƒ465 
a 397 
a 347.50 
» 330 

ƒ330 
<• 304 
a 278 

196 

ƒ 242 
a 217 
a 194 

81 
64 

ƒ 192 
a 17» 
» 170 
> 167 
> 165 
a 128.90 
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DE O P M E R K E R . 

Haarlem. 23 Dec, onder beheer van het 
ministerie van binnenl. zaken: lo. het onder
houden van- en het doen van eenige hei-stellingen 
aan de gebouwen van het Paviljoen «Welge
legen'', aldaar, van 1 Jan. '87 toten met 21 Dec 
'88; minste inschr. J. S. v. Veldhuizen, Haarlem, 
voor / 4872.95. Raming /' 5400. 

2o. het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan 's Rijks
kweekschool voor vroedvrouwen tc Arnsterdu 
van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec. '88; minste 
inschr. J. Oldigs, Amsterdam, voor f 1753. Ra 
ming f 2225. 

3o. het onderhoud van- en het doen van her 
stellingen en vernieuwingen aan de leerschool en 
het tcekenlokaal, behoorende bij de Rijks-kwei' 
school voor onderwijzers, aldaar, van 1 Jan. '87 
tot en niet 31 Dec. '88; minste inschr. lï. Hagen. 
Haarlem, vooi- / 1725. Raming ƒ 11)10. 

Gorichem, 23 Dec: het doen van verhete 
ringen aan de Willemskazerne te Gorichem 
ingek. 4 bilj., als: 

te Woudricheni, 
» Gorichem, 
» idem 
» idem 

F. A. de Joöde, 
J. M. Huiler, 
C. Muilwijk, 
A. G. de Pater, 
Raming 

/' 2103 
» 2020 
» 1969 
» 1950 
» 2235 

ll i lv eiMiiii , 23 Dec: lo. het straatreinigen 
en ophalen van haardasch cn vuilnis; ingek. 4 
bilj., als: 
H. v. d. Brink, te Hilversum, / 7350 
L. v. d. Brink, > idem » 7248 
R. Mouw, » idem » 4020 
L. v. d. Brul, » idem » 4450 

Niet gegund. 
2o. het onderhoud van gebouwen, scholen en 

ondei wijzerswoningen, ged. '87; ingekomen 5 
bilj., als: 
G. Seppen, te Hilvci-sum, ƒ 4190 
R. Mouw, » idem » 3607 
W. Sukkel, t idem » 3570 
J. v, d. Brul, » idem » 3552 
J. N. Svvaan, » idem » 3480 
gegund. 

Ilanrlriu. 23 Dcc: onder beheer van het 
ministerie van waterstaat, ei;/..; lo. het leveren 
van meerpalen langs het Noordhollandsch kanaal 
in 2 perceelen en in massa. 

Perc. 1, ingek. 0 bilj., als: 
II. Diukla, te Buiksloot, 
N . S. Pot, > idem 
P. Duinker, > Amsterdam, 
F. Schram, > lila: il.uin. 
B. Vermolen, » Weesp, 
J. Oldenburg, >, Bergen, 
Raming 

Perc. 2, ingek. 7 bilj., als: 

ƒ 3820 
» 3800 
» 3695 
» 3474 
» 3350 
» 3300 
» 3850 

N. S. Pot, 
G. D. v. Doorn, 
P. Duinker, 
P. S. Jansen, 
F. Schram, 
B. Vermolen, 
J. Oldenburg, 
Raming 

Massa, ingek. 17 bilj 
M. W. Schreuders. 
C. Bos Az., 
G. D. v. Doorn, 
P. v. Essen, 
H. Schuit, 
lï. S. Jansen, 
II. Dinkla, 
I. . Kok, 
P. Duinker, 
H. Dinkla, 
I). A. Schreiden, 
G. Moorman, 
F'. Schram. 
W. II. dc Haan, 
R. Kroon, 
B. Vermolen, 
J. Oldenburg, 

tc Buiksloot, 
» Amsterdam, 
» idem, 
» Nieuwodiep, 
» Blarikum, 
» Weesp, 
» Bergen, 

., als: 
te Amsterdam, 
» Dordrecht, 
» Amsterdam, 
y> Halfweg, 
» Alkmaar. 
» Nieuwediep, 
» Buiksloot, 
)• IJmuiden, 
f> Amsterdam, 
» Buiksloot, 
T> Leiden, 
» Helder, 
1 Blarikum, 
» Elden. 
» Buiksloot, 
» Weesp, 

Bergen, 

ƒ 4840 
» 4746 
» 4711 
n 4597 
» 4520 
» 4074 
» 3900 
» 4860 

ƒ10,000 
a 9090 
» 9000 
» 8977 
» 8880 
» 8008 
» 8500 
» 8494 
•> 8295 
» 8200 
» 8133 
» 8110 
» 7900 
i) 7897 
» 7800 
» 7600 

0917 
2n. het onderhoud van de Werken van het 

Krabbersgat; ingek. 6 bilj., als 
A. v. d. Tak. 
R. II. de Boer, 
G. Beenhakker,"' 
J. Mantel, 
J. v. d. Plas, 
II. Vollewens, 
Raming 

te Goedereede, 
» Staveren, 
» Sliedrecht, 
» Enkhuizen, 
» Hardinksveld, 

|» Hoorn, 

Zieriksee, 23 Dec: het leveren < i; \or\u-rl,i-n 
van 2750 sehcepston stortstcen voor dc verdedi
ging van den onderzeeschen oever tusschen de 
raaien X en XI van het district Borrendamme-
ingek. 7 bilj., als.: 

te Rotterdam, /' 6710. 
» Dordrecht, '» 6490. 

|» Tentamen, » 6400 
i» Zieriksee, >, 6300. 

8500 
8477 
8009 
7038 
7590 
7394 
8400 

Erven Trip 
T. J. Smits Jz., ' 
M. van der Hoek. 
J. van Strien, 

J. van Eek, te Hardinksveld, / 6249. 
A. .M. Langeveld, » idem » 6118. 
Kloos & V. Limburgh, » Rotterdam, > 5871.25 
gegund. 

(•rouw. 23 Dec: voor rekening der gemeente 
Idaarderadoel. 1». het in .chten van eene fe-
caliün-bergplaats te VVarga; ingekomen 3 bil
jetten als: 
M. J. Kok, tc Wirdum, 
M. A. Bouma, » Grouvv, 
B. W. de Boer, » VVarga, 

2o. Het maken van eene fecaliën-bcrgplaats 
te Roordahuizum en Idaard; ingekomen 8 bil
jetten als: 
L. Bakker, te Grouw, 
M. J. Kok, » Wirdum, 
B. de Boer, » VVarga, 
J. H. Hagedoorn, r, Roordahuizum 
A. J. Damsma, » Irnsum, 
M. A. Bouma, » Grouw, 
II. Schaap, » Roordahuizum, 
C. de Vroeg. » Terwispel, 

Deze werken zijn aan de minste inschrijvers 
gegund. 

ftts 
> 009 
»601.60 

ƒ 798.50 
» 797 
» 704.50 
a 685 
» 680 
» 609 

624 
548 
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